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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 41 

23 stycznia 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.01.13, godz. 12:00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
 
Komisja Sportu – 18 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 19 
grudnia, 

2. Podsumowanie roku sportowego 2012, 
3. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. przyjęcia budŜetu miasta na rok 2013 – opinia 
pozytywna – 4/0/2, 

2. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2013-2024 – opinia pozytywna – 4/0/2. 

Ad. 2 
Dyrektor GOSiR, Marek Łucyk, podsumował sezon 
sportowy roku 2012 oraz omówił przygotowania do 
sezonu 2013. 
21 stycznia na hali sportowo-widowiskowej odbędzie się 
Gala Sportu. Scenariusz podobny jak w ubiegłym roku, 
zostaną wręczone nagrody sportowcom w 6-7 katego-
riach oraz na sam koniec – nagrody dla sponsorów. W 
ubiegłym roku w gali uczestniczyło ok. 2 tys. osób. 
W dyskusji na temat Gali Sportu członkowie komisji 
zgłaszali propozycje kategorii, w których mogłyby być 
wręczane nagrody. Zasugerowano równieŜ, aby nagra-
dzać jak najwięcej młodych sportowców.  
Ad. 3 
Komisja postanowiła w miarę moŜności wrócić do swo-
jego stałego terminu posiedzeń – we wtorek przed sesją, 
o godz. 16.00. 
R. Mirosława Król poruszyła zagadnienie zespołu Cheer-
leaderek Gdynia. Członkinie zespołu postanowiły załoŜyć 
stowarzyszenie i przejść na własny rozrachunek. Zespół 
trenuje na obiektach GOSiR. 
R. Paweł Brutel poinformował o Camp Real, szkółce 
piłkarskiej, koszykarskiej i tenisowej dla dzieci. 
Następne posiedzenie – 22 stycznia. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej -  16 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 23 
stycznia, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal 
nr 49 (Aleksander Wellenger) – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

2. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal 
nr 50 (Aleksander Pawelec) – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

3. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal 
nr 51 (Franciszek Walicki) – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

4. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic 
J.Porazińskiej i Nowowiczlińskiej – opinia pozy-
tywna – 6/0/0, 

5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, re-
jon ulic Tkackiej, Benisławskiego – opinia pozy-
tywna – 7/0/0, 

6. wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarzą-
du Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – opinia po-
zytywna – 8/0/0, 

7. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu dział-
ki drogowej połoŜonej w pasie ul. Jaskółczej – opi-
nia pozytywna – 8/0/0, 

8. wyraŜenia zgody na zbycie niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii – opinia 
pozytywna – 8/0/0, 

9. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetar-
gowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Marii Curie-Skłodowskiej – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

10. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni 
– Miasta na prawach powiatu połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Płk. Stanisława Dąbka – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

11. oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowej połoŜonej przy ul. Morskiej i ul. Koman-
dorskiej oraz przeniesienia własności znajdujących 
się na gruncie budynków i urządzeń – opinia pozy-
tywna – 8/0/0, 

Ad. 2 
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Członkowie komisji zgłaszali propozycje do planu pracy 
na 2013 rok: 

1. tematyka rowerowa 
2. funkcjonowanie Zarządu Cmentarzy Komunal-

nych, 
3. współpraca rad dzielnic z UM, problemy, pyta-

nia, trudności, 
4. lotnisko w Gdyni-Kosakowie (Babich Dołach), 
5. kanalizacja, działalność PEWiK, 
6. wdraŜanie i funkcjonowanie systemu TRI-

STAR 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-12-10: 
 
8953/12/VI/P - wyraŜenia zgody na podpisanie 

umów na usługę kompleksową obejmującą 
zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 
potrzeb systemu monitoringu wizyjnego 

 
2012-12-11: 

 
8954/12/VI/M - objęcia udziałów w podwyŜszonym 

kapitale zakładowym Forum Kultury Sp. z 
o.o. w Gdyni i wniesienia wkładów na ich 
pokrycie 

8955/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012 

8956/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 
rok 

8957/12/VI/P - zmieniające umowę Nr 
KB/737/PON/7/W/2011 zawartą dnia 29 
grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na 
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gdyni 

8958/12/VI/M - częściowej rozbiórki murowanego 
ogrodzenia oraz zabezpieczenia i upo-
rządkowania terenu gminnego przy ul. Kal-
ksztajnów 11 w Gdyni 

8959/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Powsta-
nia Wielkopolskiego 93 w Gdyni 

8960/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy Al. Marszał-
ka Piłsudskiego 18 a w Gdyni 

8961/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Roma-
nowskiego 6 C w Gdyni 

8962/12/VI/M - wymiany okna i drzwi wejściowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Dickmana 30 w Gdyni 

8963/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
6/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy Placu Kaszubskim 13 w Gdyni doty-
czącej sprzedaŜy alkoholu 

8964/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej, polegającego na 
wspieraniu samotnych matek i rodzin ubo-
gich 

8965/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania: prowadzenie 
„Gdyńskich warsztatów podróŜniczych” 

8966/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Pogórze przedsię-
wzięć inwestycyjno – remontowych na lata 
2011 – 2014 

8967/12/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej na 
realizację działań związanych z prowadze-
niem niektórych zadań z zakresu profilak-
tyki oraz terapii uzaleŜnień – profilaktyka 
przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku, 
dla stałych mieszkańców Gdyni 

8968/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2013 r. 

8969/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2013 r. 

8970/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych w 2011 r. na prowadzenie badań w 
przedmiocie uzaleŜnień od alkoholu 

8971/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

8972/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie 
ochrony danych osobowych w Urzędzie 
Miasta Gdyni 

8973/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania konwojowania gotówki i ochro-
ny kas w budynku Urzędu Miasta Gdyni w 
2013 r. 

8974/12/VI/S - wyraŜenia zgody na ponoszenie 
opłat za uŜywanie częstotliwości radiowej 
oraz wzorcowanie i kalibracji alkotestów 
StraŜy Miejskiej w 2013 r 

8975/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie i 
montaŜ Ŝaluzji okiennych w pomieszcze-
niach biurowych oraz na zakup artykułów 
ogrodniczych i dekoracyjnych dla potrzeb 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 

8976/12/VI/P - opracowania Planu Obrony Cywilnej 
Miasta Gdyni 

8977/12/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły 
8978/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 

Dzielnicy Wielki Kack 
8979/12/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino 

Radiostacja 
8980/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-

chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Orłowskiej 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

8981/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Harcerskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8982/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Komandorskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 
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8983/12/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 

8984/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków z budŜetu Miasta na zakup map w 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Sopocie 

8985/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na aktualizację projektów 
graficznych promujących konkurs Gdyński 
Biznesplan 

8986/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację dodatku prasowego promu-
jącego Gdynię 

8987/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektów ma-
teriałów reklamowych Gdyni 

8988/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

8989/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert na wspieranie realizacji za-
dania „Sportowe szkolenie dzieci i mło-
dzieŜy z terenu Gdyni oraz organizacja w 
Gdyni imprez sportowych w 2013 roku” 

8990/12/VI/M - wykonania projektu rozbiórki wraz z 
kosztorysem inwestorskim pięciu obiektów 
znajdujących się na nieruchomości przy ul. 
Śląskiej 1-7 w Gdyni 

8991/12/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytu-
łu centralnego ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych – pustostany gminy w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie admini-
strowanym przez ABK nr 3 

8992/12/VI/M - wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
umowy dzierŜawy - nr aktu notarialnego 
Repertorium A Nr 6640 na rok 2009 z dnia 
04 września 2009 roku, nr ewidencyjny 
Urzędu Miasta Gdyni MG/236/D/09 z dnia 
04 września 2009 roku 

8993/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup specjali-
stycznej torby do ratownictwa medycznego 
PSP R-1 dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w Wiczlinie 

8994/12/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na rok 2013 na konserwacje, na-
prawę i zakup części zamiennych do ko-
pertownicy, zakup elektronarzędzi oraz to-
nerów do kserokopiarek i faksów 

8995/12/VI/P - projektu i druku pocztówki okoliczno-
ściowej 

8996/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8597/12/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni 

8997/12/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

8998/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowe-
go Sp. z o.o. 

8999/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 20/2012 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 

dzieciom pozbawionym opieki rodzin natu-
ralnych 

9000/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 21/2012 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dla dzieci pozbawionych opieki rodzin na-
turalnych 

9001/12/VI/P - tłumaczenia na język rosyjski tek-
stów w ramach edukacyjnego projektu ba-
dawczego „Miasto Gdynia w okresie II woj-
ny światowej” 

9002/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup wyposa-
Ŝenia na potrzeby Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni 

9003/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni oraz upowaŜnienia 
do podpisania umów 

9004/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na: Wykonanie 
inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji 
dokumentacji technicznej nieruchomości 
na potrzeby Wydziału Polityki Gospodar-
czej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
oraz upowaŜnienia do podpisania umów 

9005/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania dotyczącego prowadzenia tera-
pii dzieci i młodzieŜy z neurogennym bocz-
nym skrzywieniem kręgosłupa z wykorzy-
staniem urządzenia SKOL-AS 

9006/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania dotyczącego organizacji i prze-
prowadzenia tematycznych zajęć samo-
dzielności dla osób z Autyzmem i Zespo-
łem Aspergera oraz szkoleń z zakresu 
specyfiki funkcjonowania i wsparcia osób 
ze spektrum Autyzmu 

9007/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania dotyczącego organizacji i prze-
prowadzenia szkolenia dla osób z Auty-
zmem i Zespołem Aspergera 

9008/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania dotyczącego przeprowadzenia 
diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej oraz 
testów psychologicznych osób dorosłych 
ze spektrum autyzmu 

9009/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę sporządzenia 
opinii prawnej 

9010/12/VI/S - wyraŜenia zgody wykonanie robót 
geodezyjno-kartograficznych dla Urzędu 
Miasta Gdyni do wartości 14.000 EUR, do-
tyczących obiektu OSP Gdynia Wiczlino 
oraz akceptację wyboru oferenta 

9011/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 4466/11/VI/S z dnia 
06.12.2011 r., zarządzenie nr 7413/12/VI/S 
z dnia 31.07.2012 r., zarządzenia nr 
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8763/12/VI/S z dnia 27.11.2012 r. dotyczą-
ce zabezpieczenia środków na rozliczenie 
kosztów eksploatacyjnych oraz dostarcza-
nych mediów do lokalu UMG przy ulicy 10 
Lutego 24 w Gdyni w 2012 roku 

9012/12/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2013 na konserwację, na-
prawę i zakup części zamiennych do sys-
temu kolejkowego 

9013/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego w związku z realizacją inwestycji 
pn. „Rozbudowa ul. świrowej w Gdyni wraz 
z ulicami Murarską i Malarską” 

9014/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy Nr KB/670/UI/240/W/2011 z dnia 
06.12.2011 r. na opracowanie dokumenta-
cji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wielo-
stanowiskowych parkingów przy ul. Wito-
mińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem 
składowym i infrastrukturą techniczną” 

9015/12/VI/U - akceptacji treść porozumienia do 
umowy nr KB/260/UI/81/2012 z dnia 
24.04.2012 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w ramach zada-
nia pn.: „Budowa ul. śukowskiej w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną” 

9016/12/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: „Rozbiórka budynków przy ul. 
śukowskiej w Gdyni” 

9017/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 08.12.2011 
r. na wykonanie wielobranŜowej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa ulicy śurawiej w 
Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. 
Modrzewiowej” 

9018/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/278/UI/86/W/2012 z dnia 08.05.2012 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej polegającej na budowie sie-
ci kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w 
Gdyni 

9019/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy: nr KB/387/UI/99/W/2012 zawarte-
go pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pra-
cownią Projektową EURO – ALIANS 

9020/12/VI/P - organizacji cyklu koncertów „Śledź 
Jazz w Gdyni” 

9021/12/VI/P - technicznej realizacji programu tele-
wizyjnego pt. „Świat nie jest taki zły” 

9022/12/VI/P - organizacji obchodów 42. rocznicy 
Grudnia ’70 

9023/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 8,70 m² zlokalizowanego 
na hali płaskiej –pawilon handlowy nr 261 

9024/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 12,70 m² zlokalizowane-
go na placu targowym –pawilon handlowy 
nr 244 

9025/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 129 o powierzchni 12,70 m² 
zlokalizowanego na placu targowym 

9026/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji sekre-
tarza merytorycznego konkursu dla zada-
nia: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlo-
nych, upamiętniającego dramat mieszkań-
ców Gdyni w początkowym okresie nie-
mieckiej okupacji miasta” 

9027/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wzmocnie-
nia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego 

9028/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad realizacja wykonania 
wzmocnienia skarpy przy Trasie Kwiat-
kowskiego 

9029/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwacji oraz naprawy instalacji c.o. i insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach 
UMG w roku 2013 o wartości do 14.000 
EUR 

9030/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwacji oraz naprawy systemów alarmo-
wych i monitoringu w budynkach UMG w 
roku 2013 o wartości do 14.000 EUR 

9031/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
elektrycznych dla UMG w 2013 r 

9032/12/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytu-
łu centralnego ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych – pustostany gminy w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie admini-
strowanym przez ABK Nr 4 

9033/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie kooferatu 
do projektu konstrukcyjnego dla inwestycji 
pn: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
dworca morskiego oraz magazynu tranzy-
towego na potrzeby Muzeum Emigracji 

9034/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
8/2012 wspólnoty mieszkaniowej budynku 
przy ul. Świętojańskiej 141-145 

9035/12/VI/M - uregulowania zobowiązania wobec 
wspólnoty mieszkaniowej Arciszewskich 23 
w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu 
piwnic przynaleŜnych do lokali komunal-
nych w budynku wspólnoty mieszkaniowej 

9036/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie ABK 
Nr 4 

9037/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie 
gminnym będących w zarządzie ABK Nr 3 

9038/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie ABK 
Nr 3 

9039/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa i krze-
wów na terenie gminnym będących w za-
rządzie ABK Nr 4 

9040/12/VI/P - współorganizacji koncertów w gdyń-
skim Klubie Muzycznym Ucho – „Czarniejsi 
niŜ węgiel. W rocznicę wypadków Grud-
nia’70” 
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9041/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/176/92 dotyczącej gruntu połoŜonego 
pod placem targowym – pawilon handlowy 
nr 340 

9042/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o pow. 9,60 m2 zlokalizowanego na 
placu targowym – pawilon handlowy nr 150 

9043/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o pow. 8,70 m2 zlokalizowanego na 
placu targowym – pawilon handlowy nr 249 

9044/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9049/05/IV/M 
w sprawie szczegółowego trybu zawierania 
umów dzierŜawy nieruchomości przezna-
czonych na rzecz NZOZ oraz wyraŜenia 
zgody na przedłuŜenie dzierŜawy 

9045/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i emisję 
wkładki dotyczącej konkursu „Gdyński Biz-
nesplan 2013” w dodatku „Gdynia Przed-
siębiorcza” na łamach „Dziennika Bałtyc-
kiego” 

9046/12/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Po-
morskim w sprawie dotacji celowej na re-
alizację zadań własnych powiatu wynikają-
cych z ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej - umowa 
40/RPZ/2012 

9047/12/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Po-
morskim w sprawie dotacji celowej na re-
alizację zadań własnych powiatu wynikają-
cych z ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej - umowa 
37/RPZ/2012 

9048/12/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Po-
morskim w sprawie dotacji celowej na re-
alizację zadań własnych powiatu wynikają-
cych z ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej - umowa 
17/RPZ/2012 

9049/12/VI/P - odnowienia domeny gdyniaworkie-
strzes.pl 

9050/12/VI/R - przeprowadzenia XV edycji konkursu 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

9051/12/VI/R - zawarcia aneksu do umowy doty-
czącej realizacji pilotaŜowego programu 
„Aktywny samorząd” zawartej pomiędzy 
PFRON a Gminą Miasta Gdyni 

9052/12/VI/R - zawarcia aneksu nr UDA-
RPPM.04.01.00-00-009/09-05 do umowy 
nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o 
dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa 
układu drogowego Węzła św. Maksymilia-
na wraz z budową tunelu drogowego pod 
Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdy-
ni” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

9053/12/VI/U - organizacji prezentacji miasta Gdyni 
na wystawie Transport, Infrastruktura i 
Planowanie Przestrzenne krajów V4+2 
podczas Tygodnia Architektury 2012 w 
Pradze 

 
2012-12-13: 

 
9054/12/VI/P - udzielenia licencji na rozpowszech-

nianie reportaŜu 
 

2012-12-18: 
 
9055/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 

2012 
9056/12/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu 

Miasta Gdyni na 2012 rok 
9057/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2012 rok 

9058/12/VI/P - powołania zespołu zadaniowego do 
przygotowania wniosku aplikacyjnego do 
Programu Regionalnego Ministra Rozwoju 
Regionalnego „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samo-
rządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpraca z przedstawicielami społecz-
ności obywatelskiej” 

9059/12/VI/M - wykonania prac naprawczych na 
dachu budynku socjalnego przy ul. śegla-
rzy 7 w Gdyni 

9060/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9061/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9062/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Działki Leśne przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
lata 2011 – 2014 

9063/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2012 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu schronienia 
wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, 
niepełnosprawnych w szczególności będą-
cych osobami bezdomnymi 

9064/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2012 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu schroniska z 
funkcją interwencyjnego punktu noclego-
wego dla osób w stanie nietrzeźwości i 
upojonych alkoholem przebywających na 
terenie Gdyni 

9065/12/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalnośc poŜytku publicznego 

9066/12/VI/O - umorzenia zaległości pienięŜnych za 
świadczenia opiekuńczo – wychowawcze 
gdyńskich przedszkoli samorządowych 

9067/12/VI/O - umorzenia kwoty, której Przedszkole 
Nr 47 w Gdyni nie przekazało na rachunek 
dochodów budŜetowych Gminy Miasta 
Gdyni 

9068/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług w zakresie przewozu 
dziecka niepełnosprawnego do placówki 
oświatowej w Wejherowie 

9069/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji o rozpoczęcie postępowania w trybie 
zapytania o cenę na naprawy samochodów 
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słuŜbowych UMG, StraŜy Miejskiej w 
2013r. 

9070/12/VI/S - zakupu odzieŜy ochronnej i roboczej 
dla pracowników obsługi UMG 

9071/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup pojemni-
ków do wewnętrznej segregacji śmieci w 
budynkach UMG 

9072/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę i kon-
serwacje urządzeń systemu łączności ra-
diowej 

9073/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 
usługę wywozu odpadów z budynku Urzę-
du i lokali podległych Urzędowi Miasta 
Gdyni w 2013 r. 

9074/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Działki Leśne 

9075/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Benisław-
skiego przeznaczonej do sprzedaŜy w for-
mie przetargu ustnego nieograniczonego 

9076/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na: Wykonanie 
usług wyceny nieruchomości na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upo-
waŜnienia do podpisania umów 

9077/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9.60 m2 zlokalizowanego 
na placu targowym - pawilon handlowy nr 
213 

9078/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 12,7 m2 zlokalizowanego 
na placu targowym - pawilon handlowy nr 
241 

9079/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego o powierzchni 10,60 m2 zlokali-
zowanego na placu targowym - pawilon 
handlowy nr 214 

9080/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego o powierzchni 9,60 m2 zlokalizo-
wanego na placu targowym - pawilon han-
dlowy nr 134 

9081/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego o powierzchni 12,70 m2 zlokali-
zowanego na placu targowym - pawilon 
handlowy nr 143 

9082/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 14,00 m² zlokalizowane-
go na hali łukowej –pawilon handlowy nr 
69 

9083/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego 

na placu targowym –pawilon handlowy nr 
132 

9084/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego 
na placu targowym –pawilon handlowy nr 
209 

9085/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego 
na placu targowym –pawilon handlowy nr 
340 

9086/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego 
na placu targowym –pawilon handlowy nr 
133 

9087/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego 
na placu targowym –pawilon handlowy nr 
353 

9088/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego 
na placu targowym –pawilon handlowy nr 
218 

9089/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 206 o powierzchni 10,60 m² 
zlokalizowanego na placu targowym 

9090/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/642/92 dotyczącej gruntu połoŜonego 
pod halą płaską – pawilon handlowy nr 118 

9091/12/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 1, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonego przy ul. Górnej 23-27 
przeznaczonego do sprzedaŜy na rzecz 
Najemcy w trybie bezprzetargowym 

9092/12/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 3, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonego przy ul. Górnej 23-27 
przeznaczonego do sprzedaŜy na rzecz 
Najemcy w trybie bezprzetargowym 

9093/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9094/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 54 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9095/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkow-
skiej 50 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9096/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkow-
skiej 52 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9097/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkow-
skiej 54 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9098/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkow-
skiej 58 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9099/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkow-
skiej 58 Aprzeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

9100/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkow-
skiej 60 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9101/12/VI/M - nieruchomości połoŜonych przy ul. 
Nowowiczlińskiej, Węźle Franciszki Cegiel-
skiej i Placu Konstytucji 

9102/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/326/81 z dnia 28 grudnia 1981 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Władysława IV 

9103/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta Gdyni 

9104/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie trzech balonów 
promocyjnych 

9105/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie materiałów in-
formacyjno-promocyjnych na potrzeby 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości 

9106/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 22/2012 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dzieciom pozbawionym opieki rodzin natu-
ralnych 

9107/12/VI/R - rozwiązania umowy zawartej pomię-
dzy Prezydentem Miasta Gdyni a Fundacją 
„Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie 
w sprawie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
7 dzieciom pozbawionym opieki rodzin na-
turalnych 

9108/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 2/2012 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na pomocy osobom zwalnia-
nym z więzienia i ich rodzinom w formie 
Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej 

9109/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Aneksu 
Nr 1/2012 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na wspieraniu ubogich 
mieszkańców Gdyni 

9110/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

połoŜonej w Gdyni przy ul.Szafranowej 19 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9111/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Aneksu 
Nr 5/2012 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na świadczeniu usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni na obszarze działania 
DOPS Nr 2 

9112/12/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Pu-
blicznej oraz kont poczty darmowej: pocz-
ta.gdynia.pl. 

9113/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 4764/11/VI/0 
Prezydenta Miasta Gdyni z 20 grudnia 
2011r.w sprawie akceptacji dziennej stawki 
Ŝywieniowej w przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Miasta Gdynia 

9114/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na korzystanie z 
aplikacji internetowej ,,Obowiązek szkolny i 
Nauki” oraz hosting 

9115/12/VI/S - zmiany Regulaminu pracy pracowni-
ków Urzędu Miasta Gdyni 

9116/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

9117/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

9118/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1093/UI/181/W/2012 z dnia 20 wrze-
śnia 2012 roku na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej umocnienia ko-
ryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego 
wylotu kanalizacji deszczowej na wysoko-
ści ul. Kurpiowskiej w Gdyni 

9119/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na usługę wykonania ska-
nowania i wydruku dokumentacji Szkoły 
Muzycznej w Gdyni 

9120/12/VI/M - wymiany grzejnika w gminnym loka-
lu mieszkalnym przy ul. Dickmana 38/6 w 
Gdyni 

9121/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa uŜytko-
wania wieczystego 

9122/12/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR sprzę-
tu komputerowego dla Wydziału BudŜetu 
oraz Wydziału Polityki Gospodarczej i Nie-
ruchomości, a takŜe reklamy przenośnej 
promującej GCWP 

9123/12/VI/M - wyraŜenia zgody na organizację i 
powołanie składu Jury jedenastej edycji 
Konkurs „Gdyński Biznesplan 2013” 

9124/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie dodatkowego wyposaŜenia 
na potrzeby wewnętrznego kiosku multi-
medialnego 

9125/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Olgierda prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

9126/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie materiałów pro-
mujących Konkurs „Gdyński Biznesplan 
2013” 
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9127/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 3/2012 do umowy w sprawie określenia 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tów terapii zajęciowej 

9128/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę urządzeń sieciowych i podze-
społów 

9129/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2012 do umowy o wsparcie realizacji 
zadania publicznego w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na prowadzeniu punktu dystry-
bucji wsparcia Ŝywnościowego 

9130/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 5/2012 do umowy o powierzenie reali-
zacji zadania publicznego w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na świadczeniu usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni na obszarze działania 
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej nr 3 

9131/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 10/2012 do umowy w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 
do 18 lat 

9132/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 3/2012 do umowy o powierzenie reali-
zacji zadania publicznego w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na świadczeniu usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni na obszarze działania 
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej nr 1 oraz Dzielnicowego Ośrodka Po-
mocy Społecznej nr 4 

9133/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9134/12/VI/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego 
nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie Regulaminu Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych 

9135/12/VI/S - wyraŜenia zgody na roczną opłatę na 
rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za do-
zór techniczny dwóch dźwigów osobowych 
znajdujących się w budynku UMG w roku 
2013 

9136/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wileńskiej 93 w Gdyni 

9137/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy 
ul. Warszawskiej 44 w Gdyni 

9138/12/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wesołej 5 w Gdyni 

9139/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Świętojańskiej 139 bl.III w Gdyni 

9140/12/VI/P - powołania członków Powiatowej 
Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem 
swojego działania teren miasta Sopotu i 
Gdyni 

9141/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/568/UI/202/W/2011 z dnia 
14.11.2011 r. w sprawie przejęcia praw i 
obowiązków na rzecz Energa Operator 

9142/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14 000 euro na opraco-
wanie zmian do wielobranŜowej dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w 
Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komu-
nalnych w Gdyni” 

9143/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR, na wyko-
nanie dokumentacji projektowo - kosztory-
sowej dla budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicach Gradowej, Tęczowej, ŚnieŜ-
nej i Wiczlińskiej w Gdyni Wiczlinie 

9144/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/1217/UI/224/W/2012 z dnia 
31.10.2012 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Budowa miejsc postojowych wzdłuŜ ul. 
Słupeckiej na odcinku od ul. Warszawskiej 
do ul. Pomorskiej w Gdyni” 

9145/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 4/2012 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo- wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 
3. roku Ŝycia do 18. roku Ŝycia 

9146/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: 
„Modernizacja ul. Przebendowskich w 
Gdyni” 

9147/12/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni, a Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie ustalającego wa-
runki kontynuacji przedsięwzięcia realizo-
wanego w ramach umowy umorzeniowej nr 
23/2003Wn-11/OW-KM/U z dnia 
21.07.2003r 

9148/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

9149/12/VI/M - wyraŜenia zgody na świadczenie 
usług transportowych związanych z reali-
zacją wyroków sądowych orzekających 
eksmisję z lokali mieszkalnych w 2013 ro-
ku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej na wysypisko 
śmieci 

9150/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9151/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
dostawę mebli biurowych dla UMG w 2013 
r. 
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9152/12/VI/P - wykonania projektu i realizacji spotu 
telewizyjnego promującego Noc Sylwe-
strową 2012/2013 

9153/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8907/12/VI/S 
z dnia 05 grudzień 2012 w sprawie akcep-
tacji wyników postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie do 14000 EUR na zakup 
skutera dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r. 

9154/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę do 200.000 EUR na wykona-
nie druków własnych w 2013r. 

9155/12/VI/S - zmiany paragrafu 2 w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 8554/12/VI/S z 
dnia 13 listopada 2012 r. 

9156/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostarczenie i instalację dodatkowego 
bezprzewodowego punktu dostępowego 
zlokalizowanego na Skwerze Kościuszki 

9157/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadań dotyczących działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkań-
ców Gdyni 

9158/12/VI/P - współorganizacji imprezy rekreacyj-
nej „Mikołaje na rowerach” 

9159/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie statuetek ze szkła artystycz-
nego 

9160/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Dantysz-
ka 13 w Gdyni 

9161/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 
38 w Gdyni 

9162/12/VI/M - przejęcia lokalu mieszkalnego w 
budynku mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 
10 w Gdyni w zasób gminny 

9163/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Gniew-
skiej 26 A w Gdyni 

9164/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na opracowanie analizy wariantowej 
elementów architektury, związanych z ad-
aptacją Dworca Morskiego na potrzeby 
Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni 

9165/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: 
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycz-
nej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego 
wyposaŜenia” oraz „Przebudowa odcinka 
ul. Bp. Dominika – dojazd do Szkoły Mu-
zycznej” 

9166/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Komandorskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

9167/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonych przy ul. Kcyńskiej 

9168/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wydanie warunków 
przyłączenia do sieci wodociągowej przy 

ul. Świętojańskiej w Gdyni /działka nr 
479/71; km 55/ 

9169/12/VI/P - zamówienia „Świątecznych warszta-
tów fotograficznych z gdyńskim facebo-
okiem” 

9170/12/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” 

9171/12/VI/M - nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Zawiszy Czarnego 1 

9172/12/VI/M - nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Zakręt do Oksywia 10 

9173/12/VI/M - zarządzania nieruchomością poło-
Ŝoną w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 
10 

9174/12/VI/M - zapłaty za bezumowne korzystanie z 
gruntu leśnego stanowiącego część nieru-
chomości przy ul. Małokackiej 3 A 

9175/12/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na publikację reklamy Gdyni 

9176/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Leśnej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9177/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta z 
tytułu zwrotu niezamortyzowanych nakła-
dów na podstawie umowy dzierŜawy nr 
MG/1/D/2003 z 24 stycznia 2003 roku 

9178/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację działań pro-
mujących miasto z okazji konkursu „Gdyń-
ski Biznesplan 2013” 

9179/12/VI/M - uniewaŜnienia konkursu na „Opra-
cowanie koncepcji i kreacji kampanii wize-
runkowej miasta Gdyni” 

9180/12/VI/M - nabycia do kwoty 14.000 EUR au-
torskich prac majątkowych oraz licencji do 
fotografii barwnych 

9181/12/VI/M - wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z opracowaniem doku-
mentacji projektowej w gminnych budyn-
kach mieszkalnych przy ul. Chwarznień-
skiej 6 i 8 

9182/12/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 
13 

9183/12/VI/M - zmiany umowy nr KB/128/MB/4-
w/2012 z 24.02.2012 

9184/12/VI/P - opracowania koncepcji portalu 
www.gdyniarodzinn.pl 

9185/12/VI/P - przygotowania i utworzenia portalu 
internetowego oraz opracowania bazy da-
nych dotyczących wydarzeń 1980-1981 w 
Gdyni 

9186/12/VI/P - zakupu do kwoty 14.000 EUR nisz-
czarki do uŜytku Referatu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych oraz zestawu nagłośnie-
niowego do uŜytku GCOP 

9187/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na świadczenie usług 
transportowych w zakresie wysyłki doku-
mentów w 2013 r 

9188/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji 
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kampanii edukacyjno-informacyjnej na po-
trzeby nowego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi w Gdyni 

9189/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup karmy do zimo-
wego dokarmiania ptaków 

9190/12/VI/P - sprzedaŜy materiałów promocyjnych 
9191/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 

nr 11/2012 do umowy w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej po-
legającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 
do 18 lat 

9192/12/VI/R - aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-
015/10-02 do umowy o dofinansowanie 
projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

9193/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 22/2012 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin 
naturalnych 

9194/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 21/2012 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dzieciom pozbawionym opieki rodzin natu-
ralnych 

9195/12/VI/R - zawarcia porozumienia z m. Sopot 
na realizację zadania polegającego na za-
pewnieniu jednego miejsca dla osoby nie-
pełnosprawnej intelektualnie w środowi-
skowym domu samopomocy 

9196/12/VI/P - zamówienia materiału filmowego na 
stronę www.gdynia.pl 

9197/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia z m. Gdańsk w sprawie pokrywa-
nia przez m. Gdynia kosztów rehabilitacji 
mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii za-
jęciowej znajdujących się w Gdańsku 

9198/12/VI/R - przygotowania i publikacji artykułu 
promocyjnego w magazynie „WSPAK” 

9199/12/VI/R - złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
projektu „Wymiennikownia – innowacyjne 
przestrzeń współpracy na rzecz młodzieŜy” 
ze środków Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy 

9200/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie identyfika-
cji wizualnej programu edukacyjnego na 
potrzeby nowego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi w Gdyni 

9201/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 
1776/11/VI/O z 4 maja 2011 r 

9202/12/VI/O - upowaŜnienia dyrektora Zespołu 
Szkół nr 5 do podpisywania umów z rodzi-
cami /prawnymi opiekunami/ uczniów nie-
pełnosprawnych w zakresie zwrotu kosz-
tów przejazdu na trasie dom – szkoła – 
dom 

9203/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
dydaktycznej na zajęcia nauki gry w sza-
chy dla UKS „MDK Gdynia” w MDK w 
Gdyni 

9204/12/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EUR na publikację lokal-
nych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 

 
2012-12-19: 

 
9205/12/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 na druk i kolportaŜ tygo-
dnika „Ratusz” w 2013 roku 

9206/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na monitoring prasy, Inter-
netu, radia i ogólnopolskiej TV na tematy 
gdyńskie dotyczące spraw społecznych, 
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i samorządowych 

9207/12/VI/P - dofinansowania publikacji obejmują-
cej działalność Radia „Solidarność” na te-
renie Gdańska, Sopotu i Gdyni w latach 
1982-1989 

9208/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/63/93 dotyczącej gruntu połoŜonego 
pod placem targowym – pawilon handlowy 
nr 151 

9209/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go zlokalizowanego na placu targowym – 
pawilon handlowy nr 255 

9210/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go zlokalizowanego na placu targowym – 
pawilon handlowy nr 363 

9211/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie ławy przemysłowej /stałej/ zlokali-
zowanej na placu targowym – przy hali 
rybnej 

9212/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie ławy warzywnej /stałej/ zlokali-
zowanej na placu targowym – przy hali 
płaskiej 

9213/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go zlokalizowanego na hali płaskiej – pawi-
lon handlowy nr 226 

9214/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go zlokalizowanego na hali płaskiej – pawi-
lon handlowy nr 207 

9215/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go zlokalizowanego na hali łukowej – pawi-
lon handlowy nr 19 
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9216/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go zlokalizowanego na hali płaskiej – pawi-
lon handlowy nr 254 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [310] – 16.01.2013 – radny Łukasz Cichowski 

– w sprawie wprowadzenia ograniczenia uŜy-
wania materiałów pirotechnicznych podczas 
Sylwestra na terenie miasta Gdyni 

2. [311] – 16.01.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie braku kanalizacji w budynkach 
połoŜonych przy ul. Chylońskiej od nr 214 do 
218 

3. [312] – 16.01.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie przycinki zdrowotnej drzew ro-
snących przy ul. Chylońskiej 216 i 218 

4. [313] – 17.01.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie włączenia się miasta Gdyni w 
kampanię społeczną na rzecz kobiet w ciąŜy 

_________________________________________ 


