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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 50 

25 września 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 24.09.13, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 16 maja: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta: 

a) pkt. 11 Aneksu do Porządku obrad XXXI Sesji 
RMG, 

b) druk 4.1, 
c) druk 4.2, 
d) druk 4.13. 

4. Przejazd do siedzib rad dzielnic: Działki Leśne, 
Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack. 

5. Sprawy róŜne, korespondencja. 
6. Zamknięcie posiedzenia.  
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum. Punkt 3 porządku 
obrad został uzupełniony o projekt uchwały w sprawie 
przekazania środków  dla Policji /pkt 11 Aneksu/. Zmie-
niony Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniach 27/28 marca 2013r. 
został przyjęty bez uwag. 
Ad.3 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochro-
ny Ludności – p. Zdzisław Kobyliński - przedstawił 
członkom Komisji projekt  uchwały w sprawie przekaza-
nia w bieŜącym roku środków dla Policji na sfinansowa-
nie słuŜb patrolowych  
w ponadnormatywnym czasie pracy – pkt. 11 Aneksu do 
Porządku Obrad. Projekt został zaopiniowany pozytyw-
nie -  wynik głosowania 6/0/0. 
Zastępca Skarbnika Miasta – p.Alicja Helbin omówiła 
projekty 2 uchwał: 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w spra-
wie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2013 – 
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania 3/0/2; 
 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdynia na lata 2013 – 2024 - projekt został zaopiniowany 
pozytywnie - wynik głosowania 3/0/2. 
Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą – p. Joanna 
Leman  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia 

umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych 
pomiędzy miastem Gdynia i miastem Haikou (Chińska 
Republika Ludowa). Projekt został zaopiniowany pozy-
tywnie -  wynik głosowania 6/0/0. 
Ad.4 
Następnie członkowie Komisji odwiedzili siedziby 4 rad 
dzielnic – Działki Leśne, Wielki Kack, Karwiny, Dąbro-
wa. 
Ad.5 
Nie było. 
Ad.6  
Przewodniczący Komisji zakończył spotkanie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 11 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

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

komisji. 
3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania Bu-

dŜetu Miasta Gdyni za rok 2012. 
4. Zamknięcie posiedzenia.  

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum.  
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 16 maja 2013r. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad.3 
Skarbnik Miasta – p.prof. Krzysztof Szałucki omówił 
dokumenty składające się na całość sprawozdania z 
wykonania BudŜetu Miasta Gdyni za rok 2012. 
Członkowie Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpie-
czeństwa zaopiniowali je pozytywnie -  w kolejnych 
głosowaniach: 

a) sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2012 
wraz z dokumentem Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Gdańsku (Uchwała Nr 
056/p212/R/IV/13 Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w 
sprawie opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 2012 r.) 
-  wynik głosowania: 4/0/2, 

b) sprawozdanie finansowe za rok 2012 - wynik 
głosowania: 4/0/2, 

c) opinia z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2012 
do 31.12.2012 sporządzonego na podstawie 
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sprawozdań finansowych jednostek organiza-
cyjnych Miasta Gdyni - wynik głosowania: 
5/0/1, 

d) informacja o stanie mienia komunalnego Mia-
sta Gdyni -  wynik głosowania: 4/0/2. 

Ad.4 
Ustalono kolejne posiedzenie Komisji w dniu 20czerwca 
br. o godz. 16.30.  
Przewodniczący Komisji zakończył spotkanie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 19 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

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

1. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezy-
denta Miasta Gdyni za rok 2012 (tekst spra-
wozdania udostępniony jest na stronie 
www.gdynia.pl*, istnieje równieŜ moŜliwość 
przekazania na płytce CD), opinia pozytywna – 
4/0/3, 

2. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium 
za rok 2012 (dokumenty dotyczące wykonania 
budŜetu zostały radnym przekazana w terminie 
wcześniejszym), opinia pozytywna – 4/0/3, 

3. uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Działki 
Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej, 
opinia pozytywna – 4/1/1, 

4. ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon 
ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów 
i Dembińskiego, opinia pozytywna – 6/0/0, 

5. ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola 
Rybackiego, opinia pozytywna – 6/0/0, 

6. ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Berna-
dowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infra-
struktury technicznej, opinia pozytywna – 
6/0/0, 

7. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonej w pasie ulicy Droga 
Gdyńska, opinia pozytywna – 6/0/0, 

8. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonych w pasie drogowym 
ulicy Wiczlińskiej, opinia pozytywna – 6/0/0, 

9. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonych w pasie ulicy Le-
gionów, opinia pozytywna – 6/0/0, 

10. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działki nr 554/162 w pasie ulicy Adm. J. Unru-
ga, opinia pozytywna – 6/0/0, 

11. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w pa-
sie drogowym ulicy Osada Kolejowa, opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

12. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego, opi-
nia pozytywna – 7/0/0, 

13. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28, opinia 
pozytywna – 7/0/0, 

14. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37, opinia 
pozytywna – 7/0/0, 

15. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Linowej, opinia pozy-
tywna – 7/0/0, 

16. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w 
sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Parkowej – 
Spokojnej, opinia pozytywna – 7/0/0, 

17. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w 
sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieru-
chomości, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Sopockiej 
na nieruchomość stanowiącą własność osoby 
prawnej, opinia pozytywna – 7/0/0, 

18. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego 
ustanowionego na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy 
ul. Rungurskiej, opinia pozytywna – 7/0/0, 

19. zmian w budŜecie na rok 2013 - opinia pozy-
tywna – 5/0/2, 

20. zmian w WPF - opinia pozytywna – 5/0/2 
21. aneks nr 4 - opinia pozytywna – 7/0/0 

Ad. 2 
R. Ł. Cichowski wnioskował o dodatkowe informacje w 
sprawie ujednolicania wyglądu kiosków na terenie miasta 
Gdyni. Komisja zajmie się tą tematyką po wakacjach. 
Następne posiedzenie – sierpień. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 20 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

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

Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

w sprawie: 
1. druk 5.11: wyraŜenia zgody na zawarcie poro-

zumienia partnerskiego z innymi powiatami; 
2. Aneks pkt 1 : zmieniająca uchwałę RMG w 

sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2013; 

3. Aneks pkt 2: zmieniająca uchwałę RMG w 
sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla  
Miasta Gdyni na lata 2013-2024; 
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4. Aneks pkt 3: o zmianie uchwały w sprawie re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Gdyni; 

5. druk 5.3: określenia wysokości środków na 
działalność statutową rad dzielnic w roku 2014; 

6. druk 5.8: przyjęcia dokumentu pn. „Zintegro-
wany Plan ZrównowaŜonego Rozwoju Obsza-
rów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiek-
tów kulturalnych, obiektów usługowych  
i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych 
(ZIPROM)” oraz Raportu z wynikami konsul-
tacji społecznych ZIPROM; 

7. druk 5.10: przyjęcia „Programu usuwania wy-
robów zawierających azbest z terenu Miasta 
Gdyni”; 

8. druk 5.12: podjęcia współpracy między mia-
stem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Repu-
blika Ludowa). 

9. Sprawy róŜne, korespondencja.  
10. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum. Punkt 3 porządku 
obrad został uzupełniony o projekty uchwał zawarte w 
Aneksie do Porządku Obrad XXXII Sesji RMG pkt. 1-3. 
Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty jedno-
głośnie. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 11 czerwca 2013r. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad.3 
Naczelnik Wydziału Geodezji UMG – p. Anna Mikołaj-
czyk przedstawiła członkom Komisji projekt uchwały 
RMG w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozu-
mienia partnerskiego  
z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu 
województwa pomorskiego w sprawie współdziałania  na 
rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych  
i Kartograficznych. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 7/0/0. 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin omówiła 
projekty 2 uchwał budŜetowych:  
- w sprawie zmiany Uchwały RMG w sprawie uchwale-
nia budŜetu Miasta na rok 2013 /Aneks pkt 1/; 
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 4/0/2, 
oraz 
- w sprawie zmiany uchwały RMG w sprawie Wielolet-
niej  Prognozy Finansowej dla  Miasta Gdyni na lata 
2013-2024 /Aneks pkt 2/; 
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0. 
Wiceprezydent – p. Michał Guć przedstawił członkom 
Komisji projekty 4 uchwał: 

1. w sprawie określenia wysokości środków na 
działalność statutową rad dzielnic w roku 2014 
– druk 5.3 -  

projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 5/0/1; 

2. przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany Plan 
ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miasta 
Gdyni w zakresie miejskich obiektów kultural-
nych, obiektów usługowych i handlowych oraz 
działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” oraz Ra-
portu z wynikami konsultacji społecznych ZI-
PROM – druk 5.8 -  

Rozszerzenie dokumentu o 3 nowe przedsięwzięcia 
pozwoli skorzystać beneficjentom ze środków europej-
skich w ramach Inicjatywy Jessica.  
Nowe przedsięwzięcia to:  
� Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziem-

nym i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego, 
� Rozbudowa Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. Z 

o.o. w celu rozszerzenia usług medycznych, 
� Ośrodek  konferencyjno-szkoleniowy na terenie 

zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Folwarcznej. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0; 

3. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Progra-
mu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta Gdyni”– druk 5.10 -  

projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0; 

4. projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdyni    – Aneks do porządku 
obrad – pkt 3: 

Zmiana regulaminu dotyczy oznaczeń pojemników do 
segregacji odpadów oraz dostępu do pojemników dla 
firmy wywoŜącej odpady. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0; 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podję-
cia współpracy między miastem Gdynia i miastem Zhu-
hai (Chińska Republika Ludowa) przedstawiony przez 
Przewodniczącego Komisji B.Bartoszewicza – druk 
5.12. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną - wynik głosowania: 
6/0/0. 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia – 21 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Opinie do projektów uchwał na najbliŜsza se-

sję, 
4. Sprawozdanie z raportu w sprawie przeciw-

działania alkoholizmowi za rok 2012. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto. 
Ad. 2 
Porządek przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. projekt nr 4 z aneksu – Gdynia Rodzinna. Pro-
jekt zreferowała r. Beata Szadziul. Wprowa-
dzane są do realizacji róŜne rozwojowe załoŜe-
nia programu, m.in. korzystniejsze ceny zakupu 
biletów. Dzięki przyjęciu uchwały będzie moŜ-
na stworzyć regulamin wydawania karty. Sama 
karta będzie bezpłatna, płatne dopiero wysta-
wienie duplikatu. Opinia pozytywna – 5/0/0. 

2. 4.1. – zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2013. Projekt zreferowała p. Alicja Helbin, za-
stępca skarbnika Miasta. Planowane jest zwięk-
szenie dochodów o 128 tys. zł i zmniejszenie 
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wydatków o 2,8 mln zł. O 1 mln zł zwiększamy 
wydatki na opiekę społeczną – dofinansowanie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, wy-
prawki dla dzieci z domów dziecka, CAS. Ko-
lejne wydatki to remonty pustostanów, imprezy 
kulturalne, dofinansowanie wyjazdu uczniów 
na Odyseję Umysłu. Zupełnie nowym zada-
niem jest budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej w ramach inicjatywy Jessica. O 6,2 
mln zł zmniejszone zostaną wydatki na Mu-
zeum Emigracji – to wynik oszczędności po-
wstałych po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto 
– niskie stopy procentowe pozwalają zmniej-
szyć kwoty przeznaczone na obsługę długu. 
R. B. KrzyŜankowski pytał, czy w ślad za 
zwiększeniem kwot na opłaty za pobyt miesz-
kańców w domach opieki – do 1,2 mln zł doda-
je się 968 tys. zł – idzie równieŜ zwiększenie 
ilości miejsc w tych placówkach. 
Gdyńska Szkoła Filmowa – jaka kwota rocznie 
przeznaczona jest na utrzymanie placówki? Ilu 
uczy się w niej studentów? Budowa kolejki na 
Kamienną Górę wydaje się – zdaniem r. 
B.KrzyŜankowskiego – dość absurdalna. P. 
A.Helbin wyjaśniała, Ŝe mieszkańcom bardzo 
się ta koncepcja podoba; będzie to rodzaj bez-
obsługowej windy osobowej. Za wcześnie jesz-
cze mówić o kosztach eksploatacji; koszt inwe-
stycji to 29 mln zł (koszta kwalifikowane) – 22 
mln z poŜyczki i 7 mln wkładu własnego. Par-
king pod Kamienną Górą będzie parkingiem 
ogólnodostępnym, płatnym. R. B. KrzyŜankow-
ski wnioskował, aby osobno wyszacować kaŜde 
przedsięwzięcie realizowane w ramach Jessiki. 
Opinia do projektu pozytywna – 4/1.0. 

3. 4.2. – zmian w WPF – projekt zreferowała p. 
Alicja Helbin. Jest on wynikiem zmian w bu-
dŜecie. Wprowadza się do WPF budowę szkoły 
filmowej oraz Jessikę. Opinia pozytywna – 
4/1/0. 

4. 4.17 – zbycia karetek pogotowia – projekt zre-
ferowała wiceprez. Ewa Łowkiel. Obydwa 
przeznaczone do zbycia samochody pochodzą z 
2000 roku i mają bardzo duŜy przebieg (ponad 
400 tys. km). Opinia pozytywna – 5/0/0. 

Ad. 4 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciw-
działania Alkoholizmowi w r. 2012 przedstawiła pani 
wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Program został przygotowany wedle wypróbowanych 
metod, niewielkie zmiany dotyczą jedynie uŜywanej 
terminologii. Program jest próbą ogarnięcia całości pro-
blemu. ZauwaŜono, Ŝe o ile liczba punktów sprzedaŜy 
nieznacznie maleje, to zatrwaŜające są rosnące wskaźniki 
picia alkoholu przez młodzieŜ szkolną. ObniŜa się rów-
nieŜ wiek, w którym młody człowiek po raz pierwszy 
spoŜywa alkohol. Zdaniem członków komisji, na takie 
zachowanie jest ostatnio większe przyzwolenie społecz-
ne. Coraz natrętniejsze są reklamy dotyczące piwa i jest 
ich coraz więcej. Szkoły starają się walczyć z zalewem 
nachalnej proalkoholowej propagandy. 
Następnie w łonie komisji rozwinęła się dyskusja na 
temat profilaktyki, prewencji oraz edukacji antyalkoho-
lowej. Omawiano zagadnienia związane z FAS i edukacją 
młodzieŜy szkolnej. Na ile dziewczęta 16-18-letnie są 
świadome istnienia FAS? Szeroko dyskutowano kwestie 
związane z DDA. Proponowano rozszerzenie działalności 

ośrodków terapeutycznych. Mówiono równieŜ o tzw. 
wysoko funkcjonujących alkoholikach – osobach uzaleŜ-
nionych, lecz pozornie normalnie funkcjonujących w 
Ŝyciu zawodowym i społecznym. Dla takich osób jest 
mała oferta wychodzenia z uzaleŜnienia. 
Następne posiedzenie – we wrześniu. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 22 
sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-
nych na sesję RMG. 

2. Ustalenia planów wyłoŜonych do publiczne-
go wglądu. 

3. Sprawy wniesione 
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów uchwał zgodne są z numera-
cją przyjętą w zaplanowanym porządku obrad RM: 
Projekty dotyczące budŜetu i wieloletniej prognozy 
przedstawiła Z-ca Skarbnika, pani Alicja Helbin.  
4.1.- w spr. zmiany uchwały RMG w sprawie uchwale-
nia budŜetu na rok 2013: 
Po przedstawieniu proponowanych zmian p. A. Helbin 
udzieliła odpowiedzi na pytania postawione przez radne-
go B. KrzyŜankowskiego na posiedzeniu komisji zdro-
wia: 
- średni koszt utrzymania w Domach Opieki  Społecznej 
wynosi od 2,5 do 3,5 tys. zł. (w przedmiotowej kwocie 
mieści się wkład podopiecznego); aktualna liczba ocze-
kujących na miejsce: 115; 
- roczny koszt utrzymania Szkoły Filmowej wynosi 800 
tys. zł. W szkole studiuje 12 osób; 
- koszt realizacji kolejki szynowej: 6 500 000 zł., realiza-
cja parkingu podziemnego pod Placem Grunwaldzkim:  
24 mln. zł. Parking będzie liczył 220 miejsc postojowych 
Wiceprezydent B. Stasiak odniósł się do pytania radnego 
KrzyŜankowskiego dot. kosztów eksploatacji kolejki: 
Koszty eksploatacji mają być pokrywane, zgodnie z 
przyjętym załoŜeniem, przez konsorcjum. Koszt miejsc 
postojowych nie powinien znacząco się róŜnić od opłat 
stosowanych w strefie płatnego parkowania.  
Jeden podmiot ma prowadzić proces inwestycyjny, który 
objęty będzie ochroną konserwatora.  
70 % kosztu realizacji kolejki ma być sfinansowana z 
kredytu bardzo nisko oprocentowanego (0,5 %). 
Wiceprezydent zapewnił, w związku z obawami radnego 
I. Bekisza, Ŝe w kontekście spraw własnościowych na 
terenie Placu Grunwaldzkiego nie ma w tym zakresie 
zagroŜeń.  
Radny B. KrzyŜankowski wyraził wątpliwości co do 
przyszłej rentowności przedsięwzięcia. Zdaniem radnego 
powinno się rozwaŜyć rozdzielenie realizacji 3. zadań,  tj. 
kolejki, parkingu i szkoły filmowej.  
Pani A. Helbin zwróciła uwagę na załoŜenie biznes pla-
nu, zgodnie z którym inwestycja sama się spłaci.  
Radny Jerzy Miotke prosił o rozpatrzenie moŜliwości 
ujęcia w planie inwestycji (szkoła filmowa, parking, 
kolejka szynowa) budowy wieŜy widokowej. 
W kontekście zmniejszeń związanych z modernizacją ul. 
Heweliusza radny I. Bekisz wskazał na kwestię niedo-
statku środków w zakresie dróg gminnych. Tymczasem 
zaoszczędzone środki przekazuje się na realizację dróg 
powiatowych.  
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Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe modernizacja ulicy Heweliu-
sza jest jedynie przesunięta w czasie, natomiast drogi 
powiatowe są teŜ drogami występującymi na terenie 
Gdyni. 
Projekt zaopiniowano pozytywnie: 5/1/1 
4.2. – w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 
Radny Jerzy Miotke zwrócił się do p. A. Helbin z wnio-
skiem o umoŜliwienie mu wglądu do ekspertyzy, wyko-
nanej w związku z inwestycją (monitoring EKO DOLI-
NY) wykazaną w punkcie 187 wieloletniego planu. 
Opinia pozytywna: 5/1/1 
Projekty dotyczące nieruchomości omówił Wiceprezy-
dent B. Stasiak: 
Blok projektów od nr-u 4.9 do nr-u 4.11 (przebieg dróg 
oraz zaliczenie do kategorii drogi gminnej) zaopiniowa-
no jednogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 
Pkt-y 1, 2 i 3 aneksu do porządku obrad RM (dot. zali-
czenia do kategorii drogi gminnej) zaopiniowano jed-
nogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 
Projekty występujące pod numerami 4.12 i 4.13 (nieod-
płatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości) 
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 
4.14 – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie na rzecz /…/ 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntu stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni: 
Radny I. Bekisz zgłosił potrzebę dołączenia do projektu 
mapki.  
Opinia pozytywna: 5/0/2 
4.15 – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomo-
ści  /…/ poł. przy ul. Snycerskiej 13: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.16 – w spr. wyraŜenia zgody na oddanie w uŜytkowa-
nie wieczyste  na okres 99 lat ….: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
PoniŜsze projekty przedstawił Dyrektor Biura Planowa-
nia Przestrzennego, pan Marek Karzyński: 
4.5. – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa  
złoŜonego przez Barbarę Urbaś ….: 
Radny I. Bekisz wskazał na brak mapki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6. – w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu /…/ rejon ulic J. Słowackiego, I. 
Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
Plan nr 11/06 -  ulice Węglowa i Waszyngtona: 
Zapisy planu prezentował p. M. Karzyński.  
Plan o numerze 19/06,  obejmujący ulice Porazińskiej i 
Nowowiczlińskiej: 
Ustalenia planu omówiła p. Alicja Kowalska. 
Plan nr 15/06 – rzeka Kacza: 
Zapisy planu przedstawiła p. Iwona Markesić. 
Członkowie komisji zostali poinformowani o terminie, do 
którego moŜna zgłaszać uwagi do przedmiotowych pla-
nów – 10 września b.r. 
Radny Jerzy Miotke wniósł o dostarczenie mu tych zapi-
sów planów zagospodarowania, które dotyczą przewidy-
wanych funkcji na terenach obecnie funkcjonujących w 
Gdyni ogródków działkowych.  
Ad 3.  
Radny P. Stolarczyk przypomniał o zobowiązaniu Wice-
prezydenta B. Stasiaka odnośnie przygotowania projektu 
uchwały w sprawie moŜliwości dzierŜawienia terenów 
gminnych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
które posiadają nieruchomości wydzielone nie tylko po 
obrysie, ale teŜ z terenami przylegającymi, jednak zbyt 

małymi, aby moŜliwe było usytuowanie na nich pojemni-
ków na odpady.  
Ustalono z Wiceprezydentem B. Stasiakiem, Ŝe stosowny 
projekt zostanie przygotowany na wrześniową sesję 
RMG. 
_____________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 22 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

4. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta 

Gdyni – w sprawie:  
4.1 zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 

uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2013 , 

4.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdyni na lata 2013-2033,  

4.3 zaciągnięcia poŜyczki ze środków pochodzą-
cych z Inicjatywy JESSICA na realizację za-
dania pn. „Gdyńska Szkoła Filmowa z par-
kingiem podziemnym pod Placem Grun-
waldzkim i zagospodarowanie Placu Grun-
waldzkiego wraz z budową kolejki torowej z 
Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę”, 

4.4 o zmianie uchwał poprzez określenie warun-
ków i trybu składania dokumentów za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, 

4.7  ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrów-
nowaŜonego Rozwoju Obszarów Miejskich 
Miasta Gdyni (ZIPROM), 

4.8 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do pro-
jektu partnerskiego pn. „Sport evolution” do-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” 
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY 
REGIO, 

4.17 zbycia środka trwałego – karetek pogoto-
wia, 
4.18 wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 

przy ul. 10 Lutego 16, 
4.19 wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 

przy ul. 3 Maja 28. 
7. Dyskusja nt bezpieczeństwa w mieście w związku 

z incydentem na plaŜy miejskiej  
w Gdyni. /18.08.13/ 

8. Sprawy róŜne, korespondencja.  
9. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum.  
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad 
polegającą na omówieniu projektów dotyczących gospo-
darki odpadami na posiedzeniu w środę 28.08.13 przed 
Sesją RMG oraz dołączeniu w pkt 4 dyskusji nt bezpie-
czeństwa w mieście. 
Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty jedno-
głośnie. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 20 czerwca 2013r. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad.3 



6 
 

 Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin omówiła 
projekty 2 uchwał budŜetowych:  
- w sprawie zmiany Uchwały RMG w sprawie uchwale-
nia budŜetu Miasta na rok 2013  
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0, 
- w sprawie zmiany uchwały RMG w sprawie Wielolet-
niej  Prognozy Finansowej dla  Miasta Gdyni na lata 
2013-2024 - 
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0. 
- w sprawie zaciągnięcia poŜyczki ze środków pochodzą-
cych z Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. 
„Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym 
pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu 
Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej  
z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę”  -  
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0. 
Wiceprezydent – p. B.Stasiak przedstawił członkom 
Komisji projekty uchwał: 
a) w sprawie ustanowienia  „Zintegrowanego Planu 
ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta 
Gdyni (ZIPROM)”– druk 4.7 -  
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 5/0/1; 
b) w sprawie zbycia środka trwałego – karetek pogotowia 
– druk 4.17 - 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0; 
c) w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
przy ul. 10 Lutego 16 – druk 4.18 - 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 4/0/2; 
d) w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
przy ul. 3 maja 28 – druk 4.19 - 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 4/0/2; 
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – p. 
Artur Wentland przedstawił członkom Komisji projekt 
uchwały RMG o zmianie uchwał poprzez określenie 
warunków i trybu składania dokumentów za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
Projekt uchwały dotyczy  zaakceptowania przez RMG 
wzorów elektronicznych formularzy, które stanowią 
element projektu „Cyfrowy Urząd”. Projekt ten umoŜli-
wia mieszkańcom składanie wniosków do Urzędu Miasta 
drogą elektroniczną. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania - 6/0/0 
Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – p. 
Marek Łucyk przedstawił członkom Komisji projekt 
uchwały RMG w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Sport evolution” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Uczenie się 
przez całe Ŝycie” COMENIUS PARTNERSKIE PRO-
JEKTY REGIO. 
Projekt uchwały dotyczy przystąpienia Miasta Gdyni do 
partnerskiego projektu „Sport evolution” wspólnie z 
Miastem Dunkierka /Francja/. Projekt ma na celu aktywi-
zację społeczeństwa lokalnego przez sport. 
Radna Maja Wagner poprosiła o informację, w jaki spo-
sób wybieramy partnerów do projektu oraz do ilu, mniej 
więcej, osób skierowany jest ten projekt. 
Pan M.Łucyk wyjaśnił, Ŝe w tym projekcie poszukiwanie 
partnerów było ograniczone do 2 dyscyplin sportowych: 

koszykówki i tenisa. JeŜeli chodzi o ilość potencjalnych 
uczestników – sprawdzi i odpowie na pytanie przed Sesją 
RMG. 
Radna p.Beata Szadziul spytała, dlaczego jako partner 
wybrane zostało akurat francuskie miasto Dunkierka. 
Pan Dyrektor wyjaśnił, Ŝe władze Dunkierki poszukiwały 
partnera z Polski do realizacji tego samego programu, 
stąd taki wybór. 
Radna M. Wagner spytała, czy moŜe otrzymać kopię 
projektu, aby zapoznać się ze szczegółami. P. Łucyk 
wyraził zgodę. Wniosek zostanie przesłany pocztą elek-
troniczną do BRM i tą sama drogą przekazany członkom 
Komisji. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania - 6/0/0 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, iŜ 
radni Łukasz Cichowski i Marcin Horała złoŜyli wniosek 
do Przewodniczącego Komisji w sprawie zorganizowania 
spotkania Komisji  
z przedstawicielami gdyńskiej Policji celem wyjaśnienia 
zaistniałego 18.08.13 incydentu na plaŜy miejskiej w 
Gdyni. 
Wobec tego, Ŝe w dalszym ciągu trwa wyjaśnianie zajścia 
przez Prokuraturę i brak sformułowanych oskarŜeń w tej 
sprawie, Przewodniczący uznał za słuszne przełoŜenie 
takiego spotkania na późniejszy termin. Członkowie 
Komisji zaakceptowali to stanowisko. PoniewaŜ  
z incydentem na plaŜy wiąŜe się temat tzw. „kiboli”, 
Przewodniczący Komisji zwrócił się  
z propozycją zorganizowania najpierw spotkania nt bez-
pieczeństwa  z  Dyrektorem GOSiR-u – p.Markiem Łu-
cykiem. Propozycja została przyjęta. 
Ad.5 
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 
28.08.br przed Sesją RMG, godz. 10.30. 
Następne, w zwyczajowo przyjętym terminie - 19 wrze-
śnia br. o godz. 16.30 na terenie stadionu miejskiego. 
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 
_____________________________________ 
 
Komisja Oświaty i Komisja Kultury – 26 
sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia - zaopiniowanie projektów 
uchwał kierowanych na sierpniową sesję RMG 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1. – w spr. zmiany uchwały RMG w spr. uchwalenia 
budŜetu /…/ na rok 2013: 
Zmiany w dochodach i wydatkach oraz ich przyczyny 
omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Odpowiadając na pytania członków obu komisji p. Sza-
łucki odniósł się do następujących kwestii: 
- wpływy z podatków – dochody z podatków i opłat lokal-
nych osiągają zadawalający poziom. Sytuacja nie jest na 
razie korzystna w zakresie  podatków dochodowych oraz 
w zakresie osiąganych dochodów majątkowych; 
- korzystanie z poŜyczki JESSICA w roku bieŜącym nie 
jest obligatoryjne, dlatego moŜliwe jest przesunięcie 
wydatków na działania związane z Muzeum Emigracji 
(nie wzrosną z tego tytułu odsetki); 
- zwiększenie wydatków na realizację zadań w ramach 
Miejskiego Kalendarza Imprez związane jest  z  wyko-
rzystaniem środków działu kultury na sfinansowanie 
wyjazdu uczniów gimnazjów  na międzynarodową olim-
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piadę (w ramach „Odysei umysłów”). Obecnie środki te 
są zwracane 
Opinia Komisji Kultury – pozytywna: 4 gł. za 
Opinia Komisji O światy – pozytywna: 4 gł. za 
4.2. – w spr. WPF na lata 2013-2033: 
Przedstawił p. K. Szałucki. 
Opinie komisji: 
Komisja Kultury – pozytywna: 4 gł. za 
Komisja Oświaty- pozytywna: 4 gł. za 
4.3. – w spr. zaciągnięcia poŜyczki ze środków pocho-
dzących z Inicjatywy JESSICA …: 
Projekt omówił Skarbnik Miasta Gdyni.  
Opinie komisji: 
Komisja Kultury- pozytywna: 4 gł. za 
Komisja Oświaty- pozytywna: 4 gł. za 
PoniŜsze projekty zostały zaopiniowane tylko przez Komi-
sję Oświaty: 
4.8 – w spr. przystąpienia do projektu partnerskiego 
„Sport evolution” …: 
 Projekt przedstawił Z-ca Dyrektora GOSiR, pan Rafał 
Klajnert. 
Odnosząc się do pytań zadanych przez radną Maję Wa-
gner pan Klajnert poinformował, Ŝe w przedsięwzięciach 
realizowanych w ramach projektu będzie brało udział 20 
osób, po 2 osoby z kaŜdej, biorącej udział w programie, 
gdyńskiej instytucji (wymienione w uzasadnieniu projek-
tu). Osoby te będą typowane przez kierujących tymi 
podmiotami. 
Opinia Komisji O światy- pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 4 aneksu do porządku obrad RM – projekt uchwały 
w spr. wprowadzenia karty ”Gdynia Rodzinna”: 
O projekcie mówiła Pełnomocnik ds. rodziny, radna 
Beata Szadziul.  
W związku z uwagą radnego A. Bienia dotyczącą niedo-
określonego pojęcia („spełnia postawione wymagania”) i 
koniecznością dołączenia regulaminu w celu sprecyzo-
wania przedmiotowego zapisu, radna B. Szadziul zdecy-
dowała o wykreśleniu punktu 4. w paragrafie 2. 
W punkcie 3. paragrafu 2.  w miejsce słowa „której” 
wpisane zostanie słowo: „których” (uwaga radnej J. 
Chacuk). 
PowyŜsze korekty zostaną wprowadzone – jak oświad-
czyła Pełnomocnik B. Szadziul – w drodze autopoprawki.  
_____________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 28 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

10. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

Gdyni – w sprawie:  
12. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody usta-

lenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 
ustalenia stawek tej opłaty (projekt klubu PO)  

13. ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomo-
ści do opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi (projekt klubu PO) 

14. ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomo-
ści do opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi (projekt klubu PO) 

15. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 
ustalenia stawek tej opłaty /projekt obywatelski/ 

16. Sprawy róŜne, korespondencja.  
17. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum.  
Ad.2 
Radny Łukasz Cichowski przedstawił członkom Komisji 
projekty 3 uchwał przygotowane przez Klub Radnych PO 
– druki 4.24 - 4.26. 
Radny Marcin Horała przedstawił obywatelski projekt 
uchwały – druk 4.27. 
Przewodniczący otworzył dyskusję nt złoŜonych projek-
tów. 
Radny Łukasz Cichowski przedstawił stanowisko Klubu 
PO nt obecnie obowiązującej metody naliczania opłat za 
wywóz odpadów, jako krzywdzącej mieszkańców, bo 
śmieci wytwarzają osoby, a nie powierzchnie mieszkań. 
W zgłoszonych projektach autorzy zaproponowali – jak 
twierdzą - bardziej sprawiedliwe dla mieszkańców roz-
wiązanie, tj. zastosowanie metody rozliczania kosztów 
wywozu odpadów według ilości osób zamiast na podsta-
wie powierzchni mieszkań. Drugi projekt zakłada dopłaty 
do opłat za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych, a 
trzeci – dla emerytów i rencistów. 
Radny Marcin Horała przedstawił projekt róŜnicujący 
bardziej skalę opłat ze względu na ilość osób w gospo-
darstwie domowym sugerując, Ŝe ta formuła pozwala na 
ochronę ubogich rodzin wielodzietnych i wielopokole-
niowych. 
Wiceprezydent p. B.Stasiak - odpowiadając na zarzuty 
obu osób referujących – zauwaŜył, Ŝe Gdynia nie jest 
jedynym miastem, gdzie zastosowano system naliczania 
opłat od powierzchni, a w przypadku miast, w których 
zastosowano rozwiązania proponowane w drukach, na-
stąpiło zjawisko wyludnienia, nawet do 64 % mieszkań-
ców (Warszawa).. Zastosowano tu sposób podobny do 
sposobu naliczania podatku od nieruchomości, który jest 
znacznie bardziej efektywny.  
W debacie nt wyboru metody naliczania władze Miasta 
wybrały tę metodę, bo uznały ją za mniejsze zło, w sytu-
acji, gdy ustawodawca nie zapewnił odpowiedniego 
czasu na konsultacje, przeprowadzenie prognozy i wyli-
czenia. NiemalŜe wszyscy uczestnicy posiedzenia komisji 
byli zgodni, Ŝe ustawa jest dalece wadliwa. Ponadto jest 
to okres początkowy gospodarowania odpadami na no-
wych zasadach i za wcześnie jest na wyciąganie ostatecz-
nych wniosków i zmianę zasad, tym bardziej, Ŝe obecnie 
trwają prace nad nowelizacją ustawy. Pan Prezydent 
zwrócił takŜe uwagę na brak rzetelnych, a w przypadku 
jednego z projektów – jakichkolwiek kalkulacji w przed-
stawionych projektach dowodzących zasadności zmiany 
metody naliczania opłat za wywóz śmieci. Następnie głos 
zabrał p. Emil Rojek - radca prawny UMG, który przed-
stawił szereg braków formalno-prawnych w przedstawio-
nych 4 projektach uchwał, w tym między innymi nie-
zgodność z Konstytucją RP Przewodniczący zapropono-
wał, Ŝe skoro istnieje sprzeczność opinii prawnych w 
sprawie złoŜonych druków, to lepszym rozwiązaniem 
byłoby przełoŜenie dyskusji o dokumentach na kolejną 
sesję Rady Miasta, dzięki czemu moŜliwe byłoby ustale-
nie, czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z pra-
wem. Obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Śro-
dowiska p. Bartosz Frankowski poinformował, Ŝe zgod-
nie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
projekt uchwały musi mieć załączoną kalkulację. Jej brak 
dyskwalifikuje projekt uchwały w formule bazującej na 
domysłach, nie moŜna więc nad nim procedować.  
Wyniki głosowań: 
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Projekt 4.24 został zaopiniowany negatywnie - wynik 
głosowania: 2/5/0 
Projekt 4.25 został zaopiniowany negatywnie - wynik 
głosowania: 2/5/0 
Projekt 4.26 został zaopiniowany negatywnie - wynik 
głosowania: 2/5/0 
Projekt 4.27 został zaopiniowany negatywnie - wynik 
głosowania: 2/5/0. 
Ad.3 
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych o 
piśmie od komendanta StraŜy PoŜarnej  
w Gdyni z prośbą o dofinansowanie działań StraŜy Po-
Ŝarnej w roku 2014. Członkowie Komisji zaakceptowali 
propozycję Przewodniczącego odnośnie zorganizowania 
spotkania  
z przedstawicielami SP na początku roku 2014. 
Ad.4 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 
19 września br.  - na terenie stadionu miejskiego w Gdy-
ni. 
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 18 
września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 25 
września, 

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

zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2013, 
– opinia pozytywna – 8/0/0 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2013-2033, 
– opinia pozytywna – 8/0/0 
udziału w konkursie Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczności publicznej – plany gospodarki nisko-
emisyjnej (PNG) – KONKURS nr 
2/POIiŚ/9.3/2013. 
– opinia pozytywna – 8/0/0 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic 
A.Dickmana, Płk. S.Dąbka i Zielonej, 
– opinia pozytywna – 6/0/0 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon ulic InŜynierskiej i Wro-
cławskiej, 
– opinia pozytywna – 6/0/0 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w 
Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt 
„Ciapkowo”, 
– opinia pozytywna – 7/0/0 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części nadmorskiej dzielni-
cy Orłowo w Gdyni, 
– opinia pozytywna – 8/0/0 
oddania w uŜytkowanie wieczyste części nierucho-
mości gruntowej połoŜonej przy ul. Zacisznej 2A, 

– opinia pozytywna – 4/0/0 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości połoŜo-
nych w Gdyni przy ul. Śliskiej, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, 
– opinia pozytywna – 4/0/0 
wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomo-
ści stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Uranowej 24, 
– opinia pozytywna – 5/0/0 
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Miasta Gdyni”. 
Aneks nr 1- zmiany Uchwały Nr XXXII/677/13 Ra-
dy Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w spra-
wie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierŜaw części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na 
urządzenie miejsc do selektywne gromadzenie od-
padów 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

Ad. 2 
Na najbliŜszej sesji Komisja będzie składała swoje rocz-
ne sprawozdanie. 
Jedno z kolejnych posiedzeń postanowiono poświęcić 
tematyce EkoDoliny. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-06-04: 
 
10912/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-

wych w czerwcu 2013 na opłacenie składki 
za ubezpieczenie kiosków multimedialnych 

10913/13/VI/P - zakupu stojaków na stoisko Gdyni 
podczas Kieler Woche 2013 

10914/13/VI/P - realizacji projektu stworzenia galerii 
plakatu społecznego przy Węźle Pokoju 

10915/13/VI/P - wykonania nagrody Grand Prix 
Prezydenta Miasta Gdyni na 9 Międzyna-
rodowe Triennale Miniatury Tkackiej Gdy-
nia 2013 w postaci bryłki bursztynu 

10916/13/VI/P - przyznania nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni na VII Międzynarodowym 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – 
Barwy i faktury – Gdynia 2013 

10917/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Kaszubskie losy” 

10918/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Henryka Jursza „Koleją z Wrzeszcza na 
Kaszuby” 

10919/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Morza polskich poetów. Wiersze i wypo-
wiedzi. Antologia” 

10920/13/VI/P - dofinansowania wydania tomu 
„Dramaturgia Janusza Głowackiego – tro-
chę teatru (próba całości)” 

10921/13/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Jerzego Edwarda Stachury 

10922/13/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Jolanty Kmieć-Sabury 

10923/13/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Lidii Ziurkowskiej-Michalewskiej 

10924/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na opracowanie 
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scenariusza oraz realizację spotu telewi-
zyjnego, opracowanie scenariusza oraz 
realizację spotu instruktaŜowego (explainer 
video), opracowanie listy dialogowej oraz 
realizację spotu radiowego, projekt banne-
ra na strony internetowe 

10925/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy na zmianę lokalizacji 
obiektów kontroli dostępu przy ul. Polskiej 
1 w Gdyni 

10926/13/VI/M - wymiany podłóg w pokoju i w 
kuchni w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni 

10927/13/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. Śliskiej 4 w Gdyni 

10928/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Śliskiej 
4 w Gdyni (działka nr 341/8 KM 22) 

10929/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Morska 
89/Grabowo 2 w Gdyni 

10930/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
9944/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12 marca 2013 roku w sprawie mon-
taŜu wkładu kominowego do przewodu 
dymowego w lokalu mieszkalnym przy ul. 
Sanockiej 8 w Gdyni 

10931/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10932/13/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 
9888/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 05.03.2013r. w sprawie skierowania 
na drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10933/13/VI/U - zamówienia opracowania ewidencji 
historycznych obiektów fortyfikacyjnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta 
Gdyni 

10934/13/VI/U - zamówienia opracowania doku-
mentacji projektowej remontu dachu wraz z 
jego wyceną budynku usytuowanego przy 
ul. Prusa 9 w Gdyni 

10935/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Muzeum Miasta Gdyni za 2012 rok 

10936/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego SPZOZ w Gdyni za rok 2012 

10937/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
leŜnień SPZOZ w Gdyni za rok 2012 

10938/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni za rok 2012 

10939/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 
2012 

10940/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Centrum Nauki EXPERYMENT w 
Gdyni za rok 2012 

10941/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 
2012 

10942/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 
2012 

10943/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na za-
pewnieniu schronienia dla osób bezdom-
nych oraz interwencyjnego noclegu oso-
bom nietrzeźwym 

10944/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Po-
trzebującym Opieki „SENIOR” w Kołobrze-
gu, w sprawie skierowania i ponoszenia 
opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia 
w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowi-
cach 

10945/13/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie 
„umowy uŜyczenia” ze Stowarzyszeniem 
Lepsze śycie na Rzecz Zdrowienia z Kry-
zysów Psychicznych i Osobistego Rozwo-
ju” 

10946/13/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gdyni 
pomocy dydaktycznych na rzecz Przed-
szkola nr 25 w Gdyni 

10947/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne powyŜej 200.000 
euro w trybie z wolnej ręki na dostawę dla 
Gminy Miasta Gdyni dokumentów, ozna-
czeń komunikacyjnych, systemu wysyłania 
powiadomień, Portalu Starosty, Systemu 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz 
Systemów teleinformatycznych POJAZD i 
KIEROWCA 

10948/13/VI/P - dostawy, montaŜu i uruchomienia w 
systemie syreny alarmowej 

10949/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

10950/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

10951/13/VI/M - zakupu czasu antenowego na 
promocję miasta w ramach kampanii 
Gdyńskie poruszenie 

10952/13/VI/P - opracowania strategii rozwoju kultu-
ry w Gdyni 

10953/13/VI/P - wykonania kostiumów estradowych 
dla ośmioosobowego zespołu „Luz”, działa-
jącego w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni 

10954/13/VI/P - organizacji spektakli teatralnych w 
Gdyni – w ramach XVII Międzynarodowego 
Festiwalu Szekspirowskiego 

10955/13/VI/P - zakupu licencji na wykorzystanie 
zdjęć 

10956/13/VI/M - wykonania wymiany instalacji ga-
zowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Zamenhofa 4/34 w Gdyni 

10957/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego nr 64 przy ul. Rolniczej 14 w 
Gdyni 

10958/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Tucholskiej 5/4 w Gdyni 

10959/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Inveno Sp. z o.o. 
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10960/13/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy ObłuŜe przed-
sięwzięć inwestycyjno – remontowych na 
lata 2011 – 2014 

10961/13/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Witomino – Le-
śniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - 
remontowych na lata 2011 – 2014 

10962/13/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Redłowo przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
lata 2011 – 2014 

10963/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania 200 sztuk grafik przedstawiają-
cych pejzaŜ Miasta Gdyni dla potrzeb UMG 
do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru 
oferenta 

10964/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania 200 sztuk grafik przedstawiają-
cych pejzaŜ Miasta Gdyni dla potrzeb UMG 
do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru 
oferenta 

10965/13/VI/S - zatwierdzenia wyników przetargu 
ofertowego na najem pomieszczenia w ho-
lu głównym budynku UMG z przeznacze-
niem na kiosk 

10966/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup artykułów remon-
towo – budowlanych na potrzeby Urzędu 
Miasta Gdyni do 14 000 EUR 

10967/13/VI/M - zakupu i montaŜu drzwi wejścio-
wych prowadzących do gminnych lokali 
mieszkalnych nr 21 i 22 przy ul. Zielonej 32 
w Gdyni 

10968/13/VI/M - wykonania odgrzybienia lokalu 
socjalnego nr 10 w budynku mieszkalnym 
przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 

10969/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację koncertów pod nazwą 
Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2013 

10970/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na wykonanie, montaŜ i de-
montaŜ tablic informacyjnych 

10971/13/VI/M - udzielenia zamówień publicznych 
do 14 000 EURO w ramach organizacji 
uroczystości odsłonięcia tablicy statku pa-
saŜerskiego „AIDAbella” 

10972/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EURO, na realizację i promocję III 
Weekendu Architektury w dniach 21-
25.08.2013 r. 

10973/13/VI/M - udziału Gminy Gdynia, jako współ-
organizatora Eliminacji do XV Mistrzostw 
Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 
30.06.2013 r. w Gdyni – Orłowie 

10974/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na czyszczenie flag reklamowych 

10975/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EU-
RO, na zakup i montaŜ Ŝaluzji 

10976/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na opracowanie i publikację 
w Polska Dziennik Bałtycki dodatku promu-
jącego Gdynię 

10977/13/VI/P - organizacji pobytu delegacji z mia-
sta Haikou (Chiny) w Gdyni 

10978/13/VI/R - ustanowienia procedury kierowania 
i umieszczania mieszkańców Gdyni w do-
mach pomocy społecznej oraz innych pla-
cówkach całodobowego pobytu 

10979/13/VI/P - dostępu do internetu dla potrzeb 
MCZK 

10980/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w czerwcu 2013 roku na opłacenie 
składki ubezpieczeniowej za makietę urba-
nistyczną fragmentu miasta Gdyni 

10981/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowej przebudowy i zmiany spo-
sobu uŜytkowania parterowego budynku 
szkoły przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni w 
celu dostosowania na potrzeby Ŝłobka 

10982/13/VI/M - powołania zespołu ds. partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

10983/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
9567/13/VI/M w sprawie zatwierdzenia wy-
niku przetargu nieograniczonego na wyko-
nanie robót budowlanych: „Przebudowa i 
rozbudowa szkoły muzycznej w Gdyni 
wraz z zakupem niezbędnego wyposaŜe-
nia” oraz „Przebudowa odcinka ul. Bp. 
Dominika – dojazd do Szkoły Muzycznej” 

10984/13/VI/P - podpisania listu intencyjnego dot. 
nawiązania współpracy pomiędzy miastem 
Gdynia a miastem Zhuhai /Chińska Repu-
blika Ludowa 

10985/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego od 200 000 EUR 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
go nad realizacją i w okresie gwarancji wy-
konania robót budowlanych pn: „Regulacja 
Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nał-
kowskiej do przepustu nad torami PKP 
wraz z budową suchego zbiornika reten-
cyjnego Karwiny” oraz „Budowa urządzeń 
podczyszczających na kanale deszczowym 
w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do 
Potoku Źródło Marii” realizowanych w ra-
mach projektu: „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni” 

 
2013-06-06: 

 
10986/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 

14000 EUR, na publikację reklamy miasta 
w dodatku do Gazety Wyborczej 

10987/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EU-
RO, emisji reklamy na portalu trojmiasto.pl 

10988/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 Euro, na realizację materiałów re-
klamowych 

 
2013-06-07: 

 
10989/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013 
10990/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2013 
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10991/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

 
2013-06-11: 

 
10992/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 

10020/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 15 marca 2013 r. w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wyłoŜonego 
do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Działki Leśne 
w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej 

10993/13/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia konkursowego na wybór wykonawcy 
pomnika i dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej dla zadania pn.: „Budowa Po-
mnika Gdynian Wysiedlonych wraz z za-
gospodarowaniem terenu” 

10994/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Dąbrowa festynu dzielnicowe-
go w dniu 28 czerwca 2013 r. 

10995/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno 
- rekreacyjnego w dniu 29 czerwca 2013 r 

10996/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Wzgórze Św. Maksymiliana festynu 
„Święto Dzielnicy” w dniu 15 czerwca 2013 
r. 

10997/13/VI/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigra-
cji 

10998/13/VI/P - współorganizacji Gdyńskich Dni 
Rodzinnych 

10999/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11000/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11001/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11002/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11003/13/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 miejsc postojowych i 
chodników wraz z przebudową istniejącej 
infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni” 

11004/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

11005/13/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Pu-
blicznej oraz kont poczty darmowej: pocz-
ta.gdynia.pl 

11006/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Stowarzyszeniem „Alter – Ego” 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu schroniska dla bezdomnych 
osób i rodzin na terenie Gdyni 

11007/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Pustki Cisowskie – Demptowo 

11008/13/VI/O - wyraŜenia zgody na umorzenie 
odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za 
wynajem sal lekcyjnych 

11009/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

11010/13/VI/S - wyraŜenia zgody na montaŜ klima-
tyzacji w sali bankietowej znajdującej się w 
Urzędzie Stanu Cywilnego o wartości do 
14000 EUR 

11011/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Janka Wi-
śniewskiego 22c, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

11012/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Morskiej, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

11013/13/VI/M - udzielania zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na emisję spotu promującego 
miasto na ekranie LED 

11014/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie materiałów filmowych pro-
mujących miasto 

11015/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Tarasa 
Szewczenki) 

11016/13/VI/M - uregulowania naleŜności z tytułu 
uŜytkowania na cele nieleśne gruntów le-
śnych wyłączonych z produkcji za rok 2013 

11017/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
10518/13/VI/M na wykonanie instalacji 
multimedialnej 

11018/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200 000 EUR na wy-
najem pięciu samochodów dla UM Gdyni w 
2013 i 2014 roku 

11019/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn. II Nadmorski Plener 
Czytelniczy – Gdynia 2013 

11020/13/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej 

11021/13/VI/P - transmisji telewizyjnej z Gali Na-
grody Literackiej Gdynia 

11022/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury 
11023/13/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawia-

jącą się na stoisku gdyńskim w trakcie im-
prezy „Kieler Woche” 

11024/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nor-
dea Bank Polska S.A. 

11025/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
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Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gdyni 

11026/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Regionalnego Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku 

11027/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-
W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę bu-
dowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa 
odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej” 

11028/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwar-
znieńskiej 26 w Gdyni 

11029/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
5/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Wójta Radtkego 30 w Gdyni 

11030/13/VI/R - przyjęcia aneksu nr 3 do porozu-
mienia z dnia 8 grudnia 2010 roku w spra-
wie powierzenia Nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektó-
rych zadań i kompetencji naleŜących do 
właściwości Prezydenta Miasta Gdyni 

11031/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i 
chodników wraz z przebudową istniejącej 
infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni” 

11032/13/VI/P - zakupu 10 szt. kompletów umundu-
rowania sportowego dla Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Gdyni – Wiczlinie 

11033/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie dwóch tablic informacyjnych 
z planem Miasta Gdyni 

11034/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na wykonanie materiałów promu-
jących miasto 

11035/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
krytej pływalni 

11036/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę dzierŜawy łączy transmisji da-
nych pomiędzy budynkiem głównym Urzę-
du Miasta Gdyni, a placówką zewnętrzną 
Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Świętojań-
skiej 141 

11037/13/VI/U - uregulowania naleŜności z tytułu 
trwałego wyłączenia z produkcji leśnej 
gruntu leśnego przy ul. Rdestowej 

11038/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 
37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z 
budową przedszkola” 

11039/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
poniŜej 14.000 Euro na wykonanie projektu 
graficznego tablic informacyjnych dla par-
kingów rowerowych realizowanych w ra-
mach zadania pn.: „Rozwój komunikacji 
rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w la-
tach 2007- 2013” 

11040/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na opracowanie ma-
teriałów edukacyjnych, w tym treści mery-
torycznych wraz z redakcją oraz opraco-
waniem graficznym 

11041/13/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika 
2013 

11042/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na wykonanie i emisję wkładki 
dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości w 
Gdyni w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza” 
na łamach Dziennika Bałtyckiego 

11043/13/VI/M - wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR, na opracowanie zakresu tema-
tycznego i organizację Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w 
dniu 11 października 2013 oraz udzielenia 
zamówienia na organizację Międzynaro-
dowego Forum Gospodarczego Gdynia 
2013 w dniu 11 października 2013 

11044/13/VI/M - udzielenia zamówień publicznych 
do 14 000 EUR na wykonanie prac na le-
śnych szlakach rowerowo – rekreacyjnych 
wraz z dodatkową infrastrukturą rekreacyj-
no – turystyczną 

11045/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
10376/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wy-
raŜenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni 
przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiej-
skiej 25-25A w Gdyni 

11046/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

11047/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na zamieszczenie 
reklam i materiałów informacyjnych na te-
mat programu „Pies w wielkim mieście” w 
publikacji pod tytułem „Zwierzęta wokół 
nas” przygotowanej przez redakcję „Dzien-
nika Bałtyckiego” 

11048/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2013 r. 

11049/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 2 nisz-
czarek firmy HSM dla UMG o wartości do 
14 000 EUR 

11050/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego 
Sp. z o.o. w Gdańsku 

11051/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Eko Dolina Sp. z o.o. 

11052/13/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy: nr KB/387/UI/99/W/2012 zawartej 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pracow-
nią Projektową EURO – ALIANS 
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11053/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
10786/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości równej lub 
przekraczającej 200 000 euro na opraco-
wanie dokumentacji projektowo - kosztory-
sowej budowy ulicy Nowej Węglowej w 
Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w 
Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego 
układu komunikacyjnego 

11054/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1176/UI/208/W/2012 z dn. 17.10.2012 
r. na opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Zauchy i 
Gierdziejewskiego w Gdyni” 

11055/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej 14 000 EUR 
na opracowanie zwiększonego zakresu 
oraz dokonania podziału dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na dwa etapy reali-
zacyjne dla zadania pn.: „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej dla nieruchomości poło-
Ŝonych przy ul. Gierdziejewskiego, Zauchy, 
Sokoła i Chwarznieńskiej 178 A-L” 

11056/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Działki Leśne 

11057/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
dzielnicy Witomino 

11058/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej 

11059/13/VI/U - ustalenia zasad lokalizacji kiosków 
na terenie śródmieścia Gdyni 

11060/13/VI/P - organizacji seansu filmowego dla 
dzieci nagrodzonych w VII edycji konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” 

11061/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delega-
cji z Zhuhai (Chiny) 

11062/13/VI/P - promocji miasta podczas Festiwalu 
Gramy 

11063/13/VI/M - zawarcia porozumienia w sprawie 
wspólnego przeprowadzenia postępowania 
i udzielenia zamówienia na zakup energii 
elektrycznej w ramach Metropolitalnego 
Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów „NORDA” 

11064/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie mapy do ce-
lów projektowych dla terenu w rejonie bu-
dynku szkoły przy ul. Uczniowskiej 2 w 
Gdyni 

11065/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację i promocję 
Gdyni w związku z realizacją listy przebo-
jów Programu Trzeciego Polskiego Radia z 
Gdyni 

11066/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenia audy-
tów kwalifikowalności wydatków w ramach 
projektu pn: „Good governance and coope-

ration – response to common challenges in 
public finance 

11067/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w postaci na-
klejek na pojemniki na odpady 

11068/13/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę 800 
tys. sztuk torebek na psie nieczystości 

11069/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn: „Zabezpieczenie 
skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni” 

11070/13/VI/P - współorganizacji kongresu Świato-
wej Federacji Bobslei i Skeletonu 

11071/13/VI/P - wykonanie usługi w zakresie dodat-
kowych kursów pociągów SKM w czasie 
trwania "Heineken Opener Festival 2013 i 
koncertu Rihanny w Gdyni 

11072/13/VI/U - uiszczenia opłaty za wydanie wa-
runków technicznych przyłączenia nieru-
chomości przy ul. Łowickiej 4 do sieci ka-
nalizacji sanitarnej 

 
2013-06-13: 

 
11073/13/VI/P - przyjęcia regulaminu nagrody pre-

zydenta miasta Gdyni dla laureatów kon-
kursu architektonicznego 

11074/13/VI/O - upowaŜnienia do reprezentowania 
Gminy Miasta Gdyni w sprawach związa-
nych z realizacją projektu "Konkurencyjni 
na rynku pracy" 

11075/13/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z organizacją i realizacją projektu 
"Bałtyckie Zawody Prawnicze" 

 
2013-06-14: 

 
11076/13/VI/P - organizacji spotkania samorządow-

ców 
 

2013-06-18: 
 
11077/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-

sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
4/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Morskiej 131-135 w Gdyni 

11078/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11079/13/VI/M - wskazania przedstawicieli Gminy 
Miasta Gdyni do Rady Nadzorczej i Prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej 

11080/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Gdynia na Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej 

11081/13/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 organizacji w Gdyni imprez 
sportowych w 2013 roku” 

11082/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wielki 
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Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na 
wschód od ul. Świętokrzyskiej 

11083/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Redłowo 
w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblew-
skiego i Okrętowej 

11084/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zlecenie w 
trybie zamówienia publicznego do kwoty 
14 000 EUR wykonania badań jakości wód 
rzeki Kaczej 

11085/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z dzielnicy Oksywie 

11086/13/VI/O - dofinansowania doposaŜenia pra-
cowni gastronomicznych w Zespole Szkół 
Gastronomicznych w Gdyni 

11087/13/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gdyni 
pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły 
Podstawowej nr 23 w Gdyni 

11088/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

11089/13/VI/M - określenia warunków nabycia oraz 
wykazu i warunków sprzedaŜy w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ulicy Wielkokackiej 17 

11090/13/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia 
wykazu lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 
33, stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonego przy ul. Kopernika 
przeznaczonego do sprzedaŜy na rzecz 
Najemcy w trybie bezprzetargowym 

11091/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Miętowej przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

11092/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/45 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

11093/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Lelewela/Falistej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

11094/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 500 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
część działki nr 1062/10 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

11095/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Dachnowskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

11096/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Dachnowskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

11097/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

połoŜonej przy ul. Swarzewskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

11098/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Śląskiej 12-14 przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

11099/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 1 rok (mechanika samocho-
dowa-zakładanie gazowych i alarmowych 
instalacji) 

11100/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 1 rok (mechanika samocho-
dowa) 

11101/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 1 rok (działalność usługowa-
kowalstwo artystyczne) 

11102/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej na Łąkach Cisowskich przezna-
czonej do wydzierŜawienia/Sprawka 

11103/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej na Łąkach Cisowskich przezna-
czonej do wydzierŜawienia/Migiel 

11104/13/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 5 
na gruncie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Abrahama 55A na 
działce 751/305, KM 55, obręb Gdynia 

11105/13/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej przy ul. Leszczynki 153 

11106/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie i montaŜ szyby do nośnika 
reklamowego 

11107/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację kon-
certów pod nazwą Ladies’ Jazz Festival 
Gdynia 2013 

11108/13/VI/P - zapewnienia oświetlenia oraz ka-
mer do recordingu podczas Festiwalu Or-
kiestr Wojskowych 

11109/13/VI/P - zapewnienia nagłośnienia i ekra-
nów LED podczas Festiwalu Orkiestr Woj-
skowych 

11110/13/VI/P - przygotowania i wydania publikacji 
„Ludzie sierpnia ‘80” 

11111/13/VI/P - promocji miasta podczas wyprawy 
charytatywnej pod nazwą „Mila dla Seba-
stiana-Alpy” 

11112/13/VI/P - zmiany umowy nr 02/D/JB/13 za-
wartej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Rugby Club Arka 
Gdynia na realizację zadania publicznego: 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy z 
terenu Gdyni w zakresie rugby i rugby 7” 
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11113/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu dla zadania pn.: „Przebudowa 
ulic Apollina i Izydy” 

11114/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na wykonanie druku 40 000 
sztuk wydawnictwa „Ilustrowany Kurier 
Morski Gdyni” 

11115/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej kompresora dla par-
kingu rowerowego przy ul. Zawiszy Czar-
nego 

11116/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 6/2013 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu schroniska dla bezdom-
nych osób i rodzin na terenie Gdyni 

11117/13/VI/O - upowaŜnienia do przeprowadzenia 
analizy formalnej oraz wezwania do uzu-
pełnienia dokumentacji dotyczącej awansu 
zawodowego nauczycieli 

11118/13/VI/M - rozwiązania umowy z Kancelarią 
Majątkową "NIVA" z Gdańska wyłonionej w 
ramach przeprowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne na "Wykonanie 
wycen nieruchomości na potrzeby Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
UMG w 2013 r. 

11119/13/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego – 
sesja letnia i zimowa 2013r. 

11120/13/VI/O - wydatkowania środków finanso-
wych na organizację „Akcji Lato 2013” w 
gdyńskich placówkach oświatowych 

11121/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy Redłowo 

11122/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy uczniów z gdyńskich szkół ponad-
gimnazjalnych tworzących 4 Gdyńską Dru-
Ŝynę Wędrowników im. B. Chrobrego 
„Czarna 4” na wypoczynek letni 

11123/13/VI/M - wyraŜenia zgody na rozłoŜenie na 
10 rat rocznych pierwszej opłaty z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Platynowej 15 

11124/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
10541/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 30.04.2013 roku 

11125/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
9701/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12.02.2013 roku 

11126/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wycinkę drzew o wartości do 14 000 
EUR 

11127/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 

11128/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na wykonanie materiałów 
promujących miasto 

11129/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia publicznego z wolnej 
ręki na promocję Miasta Gdyni 

11130/13/VI/M - określenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na 

rzecz dzierŜawcy nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 11 

11131/13/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia 
wykazu lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 
7, stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonego przy ul. Górnej 23-27 
przeznaczonego do sprzedaŜy na rzecz 
Najemcy w trybie bezprzetargowym 

11132/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1015 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Unruga 
część działki nr 251/115 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

11133/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopol-
skiej/Akacjowej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia na czas oznaczony – 1 rok 

11134/13/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Stoczniowiec” umowy uŜytkowa-
nia wieczystego w stosunku do nierucho-
mości połoŜonych w Gdyni przy ulicy Gen. 
Orlicz-Dreszera oraz Kmdr. B. Romanow-
skiego 

11135/13/VI/M - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200 000 EUR, na organizację 
przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta 
Gdyni w trakcie Heineken Open’er Festival 
2013 

11136/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości od 
5 000 000 EUR na wykonanie zadania p.n: 
„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglo-
meracji Trójmiejskiej – budowa ścieŜek ro-
werowych i parkingów” 

11137/13/VI/S - zmiany umowy nr 
KB/220/SMO/13/W/2013 zawartej w dniu 
22.04.2013 r. 

11138/13/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni 
na rok 2013 

11139/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego UMG na 2013 rok 

11140/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na rok 2013 rok 

11141/13/VI/S - wyraŜenia zgody na opłatę związa-
ną z wymianą dowodu rejestracyjnego sa-
mochodu słuŜbowego UMG Ford F600 nr 
rej. GA 0390C 

11142/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na - wykonanie mapy do celów projekto-
wych o wartości do 14.000 EUR - usługę 
sprawowania nadzoru autorskiego dla pro-
jektu konstrukcji wsporczej Płyty pamiąt-
kowej Ofiar Holocaustu o wartości do 14 
000 EUR 

11143/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
na przyznanie dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej, polegającego na 
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zapewnieniu schronienia dla osób bez-
domnych oraz interwencyjnego noclegu 
osobom nietrzeźwym 

11144/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 7/2013 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 

11145/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie przysięgłe umowy z RBAR 

11146/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację pobytu w Gdyni delegacji z 
miasta Rustavi /Gruzja/ 

11147/13/VI/P - wykonania planszy ekspozycyjnej 
dla celów promocyjnych miasta 

11148/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację w dodatku do 
„Polska Dziennik Bałtycki” reklam miasta 

11149/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 5 000 
000,00 EUR na robotę budowlaną „Remont 
dachu kompleksu sportowego w Zespole 
Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” 

11150/13/VI/R - zlecenia Eko Dolinie sp. z o.o. 
utylizacji odpadów zebranych w trakcie 
zbiórki wielkogabarytowych na terenie 
miasta Gdyni 

11151/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie usługi ma-
lowania pojemników na odpady dla UM 
Gdyni 

11152/13/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 

11153/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamó-
wienia publicznego z wolnej ręki na pro-
mocję miasta Gdyni 

 
2013-06-20: 

 
11154/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 

000 Euro na „Wykonanie wyceny tj. osza-
cowania wysokości czynszu dzierŜawnego 
dla terenu uŜytkowanego przez DALMOR 
S.A.” oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru 
umowy 

11155/13/VI/K - kompensaty kosztów zakupu urzą-
dzeń z kwotą I i II raty harmonogramu spła-
ty zaległości wg Porozumienia z dnia 
31.12.2012 r. 

 
2013-06-25: 

 
11156/13/VI/P - opracowania wkładki informacyjnej 

dotyczącej Kongresu Międzynarodowej 
Federacji Bobslei i Skeletonu - FIBT 

11157/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla poety Kazimierza Sopu-
cha z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin 

11158/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Orłowo festynu „Święto Orło-
wa” w dniu 30 czerwca 2013 r. 

11159/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni - Grand Prix Festiwalu Indy-
widualności Muzycznych na Top Music Fe-
stival – Gdynia 2013 

11160/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
10995/13/VI/P z dnia 6 czerwca 2013 r. w 
sprawie organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kultu-
ralno-rekreacyjnego w dniu 29 czerwca 
2013 

11161/13/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organi-
zacyjnego Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni 

11162/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
w okresie realizacji i gwarancji nad robotą 
budowlaną „Remont dachu kompleksu 
sportowego w Zespole Szkół nr 15 przy ul. 
Jowisza 60 w Gdyni” 

11163/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę części 
budynku gospodarczego połoŜonego przy 
ul. Działowskiego 23 w Gdyni ( działki nr 
120, 121 KM 25) 

11164/13/VI/M - zwrotu kosztów zakupu i montaŜu 
skrzynek pocztowych w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Reja 2/4/6 w Gdyni 

11165/13/VI/M - naprawy schodów oraz chodnika 
przy dwóch studzienkach telefonicznych na 
terenie gminnym przy ul. Powstania Wiel-
kopolskiego 76 i 78 w Gdyni 

11166/13/VI/M - wykonania wymiany rynien na 
dachu budynku mieszkalnego oraz napra-
wy schodów przy ul. Rybaków 4 w Gdyni 

11167/13/VI/M - wykonania naprawy dachu budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Śmidowicza 33 w 
Gdyni 

11168/13/VI/M - zakupu i montaŜu drzwi wejścio-
wych do magazynu przy ul. Grabowo 2 w 
Gdyni 

11169/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-
W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę bu-
dowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa 
odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej” 

11170/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11171/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11172/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
10178/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 02.04.2013 r. 

11173/13/VI/R - opinii dot. projektu Regulaminu 
Organizacyjnego instytucji kultury Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Gdyni 

11174/13/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Śródmieście 
przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych 
na lata 2011 – 2014 

11175/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
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dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

11176/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na zakup piór dla 
najlepszych tegorocznych absolwentów 
gdyńskich gimnazjów 

11177/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
boisk do koszykówki w IV Liceum Ogólno-
kształcącym w Gdyni 

11178/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
terenu sportowego oraz pomieszczeń w 
budynku MłodzieŜowego Domu Kultury w 
Gdyni 

11179/13/VI/O - zatwierdzenie konkursów na sta-
nowisko dyrektora przedszkola, szkoły, po-
radni psychologiczno - pedagogicznej 

11180/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla 
dzieci i młodzieŜy 

11181/13/VI/O - upowaŜnienia dla dyrektorów 
szkół/placówek oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Miasto Gdynia do za-
wierania umów na wynajem pomieszczeń 
zbędnych na cele statutowe 

11182/13/VI/S - przystąpienia Miasta Gdyni do 
projektów: „Międzynarodowy model zarzą-
dzania miastem jako element przewagi 
konkurencyjnej” i „Systemowe wsparcie 
procesów zarządzania w JST” 

11183/13/VI/S - homologacji teczki dla poborców 
UMG o wartości do 14000 EUR 

11184/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013roku 

11185/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR, na wykonanie nagłośnie-
nia podczas wydarzenia z miejskiego ka-
lendarza imprez 

11186/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR na druk plakatów promują-
cych szkolenie dla przedsiębiorców organi-
zowane przez Gdyńskie Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości 

11187/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na zakup karnetów wstępu 
na Festiwal Opener 

11188/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na organizację Pikniku Ro-
dzinnego w Orłowie w dniu 30 czerwca 
2013 r. 

11189/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR, na usługę sprawdzenia 
stanu technicznego tablic i drogowskazów 
umieszczonych na gdyńskich szlakach 
pieszo – rekreacyjnych wraz z sporządze-
niem dokumentacji opisowej i fotograficz-
nej 

11190/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na publikację całostronicowej 
reklamy miasta na łamach magazynu F5 
Trend Book 

11191/13/VI/M - nabycia licencji, do kwoty 14 000 
EUR, do fotografii barwnych 

11192/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

połoŜonej na Łąkach Cisowskich przezna-
czonej do wydzierŜawienia/Tondera 

11193/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Chwasz-
czyńskiej 155 przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

11194/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Gospodarskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

11195/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanych garaŜami przeznaczonych 
do oddania w uŜytkowanie wieczyste w 
drodze bezprzetargowej przy ul. Knyszyń-
skiej w Gdyni 

11196/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/914/UI/140-W/2012 z dnia 19.07.2012 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebu-
dowa zarurowanego odcinka rzeki Chylon-
ki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w 
Gdyni” 

11197/13/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.: „Przebudowa skrzyŜowania 
ul. Morskiej z ul Chylońską II w Gdyni w 
zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej 
w granicach pasa drogowego” 

11198/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 EUR na wykonanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy 
Sterników w Gdyni” 

11199/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
zadania pn.: „Przebudowa skrzyŜowania 
ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni w 
zakresie sygnalizacji świetlnej w granicach 
pasa drogowego” 

11200/13/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji 
w 2013 r. programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” 

11201/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Nowogrodzkiej 38 A w Gdyni 

11202/13/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Krokowskiej 

11203/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

11204/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 
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11205/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie przekopu 
próbnego w rejonie skrzyŜowania ulic Mor-
skiej i Władysławskiego w Gdyni w ramach 
zadania pn.: „Przebudowa ul. Modlińskiej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, bu-
dową kanalizacji deszczowej i zbiornika re-
tencyjnego” 

11206/13/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wzdłuŜ 
ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Po-
wstania Wielkopolskiego do ul. Kopernika” 

11207/13/VI/U - uregulowania naleŜności za uzgod-
nienie dokumentacji projektowej dla zada-
nia pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbu-
sowej i oświetlenia ulicznego w rejonie 
skrzyŜowania ul. Kartuskiej i Chylońskiej” 

11208/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnic Kar-
winy i Grabówek 

11209/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na oznakowanie obiektu Gdynia InfoBox 

11210/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
miasta Gdyni na mapie administracyjno-
turystycznej woj. pomorskiego 

11211/13/VI/P - dofinansowania wydania folderu-
katalogu wystawy malarstwa, grafiki i ry-
sunku Bolesława Okuniewskiego 

11212/13/VI/M - wykonania prac remontowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 1-2 przy 
Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni 

11213/13/VI/P - organizacji prezentacji miasta Gdy-
ni podczas Tygodnia Architektury 2013 w 
Pradze 

11214/13/VI/P - zakupu usług grawerskich na po-
trzeby imprez okolicznościowych w 2013 
roku 

11215/13/VI/P - organizacji pobytu orkiestry turec-
kiej w Gdyni 

11216/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej o rozpoczęcie postę-
powania w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 200 000 EUR na 
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzial-
ności cywilnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji 
oraz Administracja Budynków Komunal-
nych nr 3 i nr 4 

11217/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę nasadzeń uzupełniających 
krzewów na wybranych terenach zieleni o 
wartości do 14.000 EUR 

11218/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup ekspre-
su do kawy dla UMG o wartości do 14 000 
EUR 

11219/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 4 nisz-
czarek firmy HSM dla UMG o wartości do 
14000 EUR 

11220/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia publicznego z wolnej 
ręki na promocję miasta Gdyni 

11221/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni 
w ramach projektu PolskaPresse 

11222/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 138 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 30 lat 

11223/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i montaŜ ba-
lustrady dystansującej 

11224/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
dzielnicy Chylonia 

11225/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na usługi doradcze w za-
kresie lokalnego transportu zbiorowego 

11226/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze stowarzyszeniem „Alter-Ego” na 
realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na za-
pewnieniu schronienia dla osób bezdom-
nych oraz interwencyjnego noclegu oso-
bom nietrzeźwym 

11227/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 4/2013 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 1 oraz DOPS Nr 4 

11228/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UMG 
w 2013 roku 

11229/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UMG 
w 2013 roku 

11230/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1128/UI/192/W/2012 z 01.10.2012 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa 
oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-
jezdnych na terenie Gdyni” 

11231/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego w try-
bie zamówienia z wolnej ręki o wartości 
poniŜej 200 000 EUR na wykonanie po-
mnika i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa 
Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z 
zagospodarowaniem terenu” 

11232/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania „Zabezpieczenie skar-
py przy ul. Dembińskiego w Gdyni” 

 
2013-06-26: 

 
11233/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013 
11234/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego UMG na 2013 rok 

11235/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

11236/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego od 200 000 EUR 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
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go nad realizacją i w okresie gwarancji wy-
konania robót budowlanych pn: „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej – budowa ścieŜek rowero-
wych i parkingów” 

11237/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5 000 000 EUR na wykonanie zada-
nia p.n: „Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ 
Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyŜowa-
nia z ul. Redłowską do Parku Naukowo 
Technologicznego”. 

 
2013-06-28: 

 
11238/13/VI/P - zatwierdzenia wyników postępowa-

nia w trybie zamówienia publicznego z 
wolnej ręki na świadczenie usługi organi-
zacji międzynarodowej imprezy sportowej 
"RBAR" w Gdyni w 2014r. 

11239/13/VI/R - zmiany umowy dotyczącej odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych odebranych z terenu miasta Gdyni 
z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy 

11240/13/VI/R - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego „Remont 
zabytkowego wagonu sanitarno-
wojskowego” 

11241/13/VI/P - organizacja spotkania Starostów 
województwa pomorskiego 

 
2013-07-02: 

 
11242/13/VI/M - określenia warunków nabycia na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2012r., Sy-
gn. akt IC 1251/09, nakazującym Gminie 
Miasta Gdynia wykupienie prawa własno-
ści nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Działowskiego 13, stanowiącej działki nr 
695/107 i 696/107 mapa obszaru 0.03.54 
ha 

11243/13/VI/P - wypłaty nagród prezydenta za pro-
jekty zagospodarowania Placu Dworcowe-
go w Gdyni Chyloni 

11244/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki „Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o. 

11245/13/VI/M - prac remontowych w muszli kon-
certowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni 

11246/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Stoigniewa 23 w Gdyni 

11247/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej 
instalacji gazowej w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Kopernika 14 w Gdy-
ni 

11248/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego budynku mieszkalnego przy ul. Dem-
bińskiego 1 A w Gdyni 

11249/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
na przebudowę lokalu i instalacji gazowej 
wraz z opinią kominiarską w gminnym lo-

kalu mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 5-
7/21 w Gdyni 

11250/13/VI/M - wykonania izolacji pionowej ścian 
podziemia wraz z robotami towarzyszący-
mi w budynku mieszkalnym przy ul. Woj-
ciecha Wachowiaka 15-17 w Gdyni 

11251/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Hallera 14 w Gdyni 

11252/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Rybińskiego 29 w Gdyni 

11253/13/VI/M - zakupu i montaŜu drzwi wejścio-
wych do lokali socjalnych przy ul. śeglarzy 
5 w Gdyni 

11254/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Jałowcowej 21 w Gdyni 

11255/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 1 A w Gdyni 

11256/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 10 A w Gdyni 

11257/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej 
instalacji gazowej w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Kopernika 10 w Gdy-
ni 

11258/13/VI/M - przejęcia budynków mieszkalnych 
przy ul. Chwarznieńskiej 91, 91A, 91B, 
91C,91E w Gdyni w zasób mieszkaniowy i 
zarząd Gminy Miasta Gdyni 

11259/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego przebudowy lo-
kalu i instalacji gazowej w gminnym lokalu 
przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni 

11260/13/VI/M - wymiany podłogi w kuchni w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Zielonej 
32 w Gdyni 

11261/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. 
„Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowa-
nia budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w 
Gdyni na potrzeby Ŝłobka” 

11262/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
16889/06/VI/M z dnia 14.11.2006 roku 

11263/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

11264/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

11265/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

11266/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 
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11267/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

11268/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR, na wykonanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do budynku przy ul. Łowickiej 4 w Gdyni 

11269/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
budowanego w ramach zadania pn.: „Roz-
budowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku 
od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego 
do skrzyŜowania z ulicą Zwinisławy” 

11270/13/VI/U - uregulowania naleŜności za uzgod-
nienie dokumentacji projektowej dla zada-
nia pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbu-
sowej i oświetlenia ulicznego w rejonie 
skrzyŜowania ul. Kartuskiej i Chylońskiej” 

11271/13/VI/U - uniewaŜnienia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200 000 EUR na opracowanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia 
w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskie-
go, Opata Hackiego, Chylońską i Zamen-
hofa wraz z budową kanału deszczowego 
umoŜliwiającego odprowadzenie wód z te-
renów objętych rewitalizacją do odbiornika, 
którym jest rzeka Chylonka” oraz sprawo-
wanie nadzoru autorskiego 

11272/13/VI/U - zamówienia tłumaczenia tekstów 
referatów do wydawnictwa pokonferencyj-
nego z konferencji "Modernizm w Europie - 
modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do 
lat 60. i jej ochrona" 

11273/13/VI/O - wyraŜenia zgody na umorzenie 
nieściągalnej naleŜności za wynajem sali 
gimnastycznej 

11274/13/VI/P - wyraŜenia zgody na wniesienie 
opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie 
pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjo-
nariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni 

11275/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

11276/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup lampek, 
czajników i kalkulatorów 

11277/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
9822/13/VI/P z dn. 26.02.2013 r. w sprawie 
akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/235/PK/6-w/2012 - dot. konserwacji i 
napraw monitoringu wizyjnego w dzielni-
cach Gdyni 

11278/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup dwudziestu szta-
lug na potrzeby wystaw organizowanych w 
ramach promocji miasta Gdyni 

11279/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 

11280/13/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/244/MB/14/W/2013 na wykonanie robót 
budowlanych „Rozbudowa, przebudowa i 
adaptacja Dworca Morskiego oraz Maga-

zynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum 
Emigracji w Gdyni 

11281/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną 
„Wykonanie instalacji przeciwpoŜarowych 
w MHT – II etap 

11282/13/VI/M - udzielenia zamówienia na wykona-
nie aneksów do wycen nieruchomości 

11283/13/VI/M - konkursu ofert na najem nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Gdy-
nia, połoŜonych w Gdyni w Zespole Miej-
skich Hal Targowych przy ul Wójta Radt-
kego 36/38/40 

11284/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR na emisję spotu promującego 
miasto na antenie Twojej Telewizji Morskiej 

11285/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR na organizację i wykonanie 
zabudowy przestrzeni edukacyjno-
promocyjnej 

11286/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie instalacji elek-
trycznej 

11287/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na wykonanie panoramicz-
nego zdjęcia Gdyni 

11288/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na produkcję i emisję spotu promującego 
wydarzenie z miejskiego kalendarza im-
prez 

11289/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na przeprowadzenie akcji pro-
mocyjnej Gdynia Open City for Open’er 
Festiwal 

11290/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na oprawę muzyczną 

11291/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. H. Sucharskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

11292/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Zygmunta Augusta 
6/70 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

11293/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 13m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Dąbrow-
skiego część działki nr 988 - przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia w trybie bezprze-
targowym 

11294/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie ulotek promocyjnych 

11295/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację działań promu-
jących miasto 

11296/13/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy 
nr SK/501/MG/140-W/2013 z dnia 29 mar-
ca 2013 roku na renowację szlaku turystyki 
pieszej „Trójmiejskiego” 

11297/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na zamieszczenie materiałów 
promujących Gdynię w magazynie 
„WSPAK”./ 

11298/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
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nieograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
wykonanie usługi konserwacji i utrzymania 
w sprawności eksploatacyjnej systemu 
monitoringu wizyjnego miasta Gdyni 

11299/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
wykonanie usługi konserwacji i utrzymania 
w sprawności eksploatacyjnej lokalnego 
systemu monitoringu wizyjnego miasta 
Gdyni 

11300/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na usługę połoŜenia i wy-
miany taśm antypoślizgowych, prania wy-
kładzin dywanowych i krzeseł tapicerowa-
nych, mycia podłóg wodno-odpornych i ich 
zabezpieczenie na potrzeby Urzędu Miasta 
Gdyni w 2013 

11301/13/VI/P - dokonania zmian w umowie Nr 
KB/1364/PON/18/W/2012 zawartej dnia 31 
grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Polskim Towarzystwem Walki z 
Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku 

11302/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację promującą mia-
sto w dodatku do Polska Dziennik Bałtycki 

11303/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie oznakowania 

11304/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na promocję produktu tury-
stycznego „Szlak kulinarny Centrum Gdyni” 

11305/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę zago-
spodarowania wybranych terenów zieleni 
Miasta Gdyni 

11306/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę zagospo-
darowania wybranych terenów zieleni Mia-
sta Gdyni 

11307/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego (698 m2) 

11308/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego (711 m2) 

11309/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego (1063 m2) 

11310/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego (816 m2) 

11311/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do 

sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego (842 m2) 

11312/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia w trybie bezprzetargowym 

11313/13/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2012 
roku Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

11314/13/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na wsparcie realizacji zadania: 
„Przeciwdziałanie patologiom społecznym” 

11315/13/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w sprawie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści zamówienia poniŜej 200.000 EUR na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa schodów terenowych wraz z od-
wodnieniem, oświetleniem i przebudową 
kolidującej infrastruktury technicznej w wy-
branych lokalizacjach na terenie Gdyni” 

11316/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/562/UI/201-W/2011 z dnia 25.10.2011r. 
o wykonanie roboty budowlanej „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej-budowa ścieŜek rowerowych 
w Gdyni”. 

11317/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót po-
prawiających warunki eksploatacji rozbu-
dowanej Szkoły Podstawowej Nr 18 w 
Gdyni o salę gimnastyczną 

11318/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie opinii p.poŜ. 
dla budynku sali gimnastycznej i łącznika 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. 
Cechowej 22 

11319/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie koszulek z 
okolicznościowym nadrukiem 

11320/13/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na wykonanie oznakowania na le-
śnych szlakach rowerowo-rekreacyjnych 

11321/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę emisji radiowego 
spotu informacyjnego na antenie Radio 
Eska Trójmiasto 

11322/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę emisji radiowego 
spotu informacyjnego na antenie Radio 
Plus Trójmiasto 

11323/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę emisji radiowego 
spotu informacyjnego na antenie Radio 
RMF Maxxx Trójmiasto 

11324/13/VI/R - zawarcia umów z wojewodą po-
morskim w związku z udzieleniem dotacji 
celowej na realizację „Resortowego pro-
gramu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

11325/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 EUR na wykonanie 



22 
 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa miejsc 
postojowych w wybranych lokalizacjach na 
terenie Gdyni wraz z przebudową kolidują-
cej infrastruktury technicznej” 

11326/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn: „Rozwój komuni-
kacji rowerowej w aglomeracji trójmiejskiej 
– budowa ścieŜek rowerowych w Gdyni” 

11327/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/413/PB/9-W/2012 z 24 lutego 2012 ro-
ku zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a fir-
mą „Zupełnie Inna Historia” sp. z o.o. 

11328/13/VI/P - wykonania projektu graficznego na 
potrzeby programu „Gdynia Rodzinna” 

11329/13/VI/P - wykonania koncertu przez Repre-
zentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca 
„Wileńszczyzna” 

11330/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia prezy-
denta m. Gdyni nr 10542/13/VI/S na za-
bezpieczenie środków finansowych w roku 
2013 na czynsz oraz dostawę mediów do 
obiektu „INFOBOX” przy ul. Świętojań-
skiej/10 Lutego 

11331/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 euro na realizacje programu dla 
osób z syndromem DDA 

 
2013-07-03: 

 
11332/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 

11187/13/VI/M 
 

2013-07-04: 
 
11333/13/VI/P - promocji miasta podczas wyprawy 

do Perm w ramach projektu historyczno – 
kulturalnego „Zacieranie granic” 

11334/13/VI/O - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla dyrektora SPZOZ OPiTU 
w Gdyni 

11335/13/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 

 
2013-07-09: 

 
11336/13/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miej-

skiemu w Gdyni 
11337/13/VI/P - dofinansowania wydania katalogu 

wystawy Zbigniewa Tomaszczuka 
11338/13/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr 

KB/99/PD/20-W/2013 
11339/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej 

instalacji gazowej w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Kopernika 6 w Gdyni 

11340/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Chabrowej 8 w 
Gdyni 

11341/13/VI/M - naprawy chodnika na terenie gmin-
nym przy ul. Wojewody Wachowiaka 8-12 
w Gdyni 

11342/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 

przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6. 21.2013) 

11343/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6. 4.2012) 

11344/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.25.2013 ) 

11345/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (sprawa nr 
MS..7142.6.26.2013) 

11346/13/VI/M - sprostowania zarządzenia nr 
11000/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 11.06.2013r. w sprawie skierowania 
na drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

11347/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11348/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11349/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11350/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11351/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11352/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i 
Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwasz-
czyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego 

11353/13/VI/U - rozpatrzenie wniosków złoŜonych 
do zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gdyni 

11354/13/VI/U - zamówienia opracowania graficz-
nego oraz przygotowania do druku wy-
dawnictwa pokonferencyjnego z konferen-
cji "Modernizm w Europie - modernizm w 
Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej 
ochrona" 

11355/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

11356/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

11357/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie 
nadzoru nad gminnymi odłowniami dzików, 
połoŜonymi na terenie Gminy Miasta Gdyni 

11358/13/VI/R - akceptacji wyników postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego na do-
stawę torebek na psie nieczystości 

11359/13/VI/R - promocji miasta podczas wyprawy 
alpinistycznej 

11360/13/VI/R - zawarcia aneksu 2 do Umowy 
Partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji 
Projektu pn.: „WdroŜenie Zintegrowanego 
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Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR 
w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” z dnia 30 
sierpnia 2010 roku 

11361/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
przeglądów budowlanych w budynkach 
UMG 

11362/13/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy 
bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomo-
ści gruntowej zabudowanej połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Chabrowej 

11363/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Przemy-
skiej 20, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

11364/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Płk.Dąbka przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

11365/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Rtęciowej 52 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

11366/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ulicy Złotej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

11367/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny nakładów poniesionych przez 
działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowgo im. T.Kościuszki w Gdyni przy 
Al. Zwycięstwa 138 

11368/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia tekstu z języka polskiego na język 
angielski materiałów promujących miasto 
Gdynia 

11369/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR, na umieszczenie reklamy 
promującej miasto Gdynia w specjalnym 
wydaniu miesięcznika „Pomerania”. 

11370/13/VI/M - akceptacji treści umowy dotyczącej 
przyjęcia darowizny w postaci wody mine-
ralnej od Coca –Cola HBC Polska Sp. z 
o.o. 

11371/13/VI/P - projekt zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie dofinansowania 
wydania księgi pamiątkowej „Szekspiro-
mania”, poświęconej prof. Andrzejowi śu-
rowskiemu 

11372/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

11373/13/VI/S - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na za-
kup i wdroŜenie modułu do obsługi opłaty 
za wywóz śmieci 

11374/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na 
organizację w Gdyni V Festiwalu Filmowe-
go „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” 

11375/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę pielęgnacji cisa rosnącego przy 
Al. Marszałka Piłsudskiego 

11376/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w lipcu 2013 na opłacenie składki za 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej oraz Auto Casco i NNW 
pojazdu OSP Wiczlino 

11377/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/164/UI/41/W/2013 z dnia12.03.2013 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozbudowa ul. Kopernika na odcinku od 
posesji nr 125 do nr 141” 

11378/13/VI/O - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie zapy-
tania o cenę o wartości poniŜej 200.000 
EUR na dostawę materiałów biurowych 

11379/13/VI/S - wyraŜenia zgody na renowację 
foteli i sofy w budynku UMG 

11380/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego w zakresie robót elektrycznych nad 
robotę budowlaną: „Wykonanie instalacji 
przeciwpoŜarowych w Miejskiej Hali Tar-
gowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w 
Gdyni –II etap” 

11381/13/VI/M - usuniecie awarii instalacji wodocią-
gowej przy budynku ul. Chabrowej 4-2 w 
Gdyni 

11382/13/VI/M - naprawa kanalizacji deszczowej 
przy budynku ul. Zamenhofa 1 w Gdyni 

11383/13/VI/R - zatwierdzenia składów komisji 
oceniających wnioski składane do konkur-
sów dla rad dzielnic „Bezpieczna dzielnica” 
oraz „Gdynia po godzinach” 

11384/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Strzelców 
28, przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

11385/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

11386/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
10975/13/VI/M 

11387/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR, na wykonanie nagłośnie-
nia podczas wydarzenia z miejskiego ka-
lendarza imprez 

11388/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w magazynie Forum Pomorskie 

11389/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na druk albumu „Sceny Gdyni” 

11390/13/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opraco-
wania dokumentacji projektowej w zakresie 
budowy sieci wodociągowej w ulicy Koper-
nika w Gdyni 

11391/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych dla przedsię-
wzięcia pn.: „Budowa ścieŜek rowerowych 
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i 
przebudową kolidującej infrastruktury tech-
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nicznej w wybranych lokalizacjach na tere-
nie Gdyni” 

11392/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści od 5.000.000 EUR na wykonanie zada-
nia pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na 
odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu 
pod torami PKP wraz z budową suchego 
zbiornika retencyjnego „Karwiny” oraz Bu-
dowa urządzeń podczyszczających na ka-
nale deszczowym o średnicy 1600 mm w 
ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do 
potoku Źródło Marii” 

11393/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.000.000 EUR na wykonanie zada-
nia p.n: „Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, 
Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w 
Gdyni” 

11394/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie PFU opisu-
jącego przedmiot zamówienia robót uzu-
pełniających dla Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR 

11395/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.000.000 EUR na wykonanie zada-
nia p.n: „Rozbudowa ul. Izydy i ul. Apollona 
w Gdyni od skrzyŜowania z ul. Amona do 
końca zabudowy” 

11396/13/VI/U - zamówienia spacerów z przewod-
nikami w celu promocji modernistycznej 
architektury śródmieścia Gdyni 

11397/13/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

11398/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2013 

11399/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

11400/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

11401/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harce-
rzy z Białorusi 

11402/13/VI/P - wykonania materiałów promocyj-
nych z logo Gdynia Rodzinna 

11403/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
10542/13/VI/S na zabezpieczenie środków 
finansowych w roku 2013 na czynsz oraz 
dostawę mediów do obiektu „INFOBOX” 
przy ul. Świętojańskiej/10 Lutego w Gdyni 

11404/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
wraz z opinią kominiarską na wymianę in-
stalacji gazowej w gminnym lokalu miesz-
kalnym przy ul. Opata Hackiego 15C/7 

11405/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na 

odcinku od skrzyŜowania z ul. Chylońską II 
do skrzyŜowania z ul. Kcyńską” 

11406/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na przygotowanie materiałów promocyj-
nych z okazji XI Rajdu Pieszego Szlakiem 
śołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Kra-
jowej mjr. Łupaszki współorganizowanej 
przez miasto Gdynia 

11407/13/VI/R - wykonania projektu graficznego, 
składu komputerowego i druku „Sprawoz-
dania z realizacji Programu Współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami pozarządo-
wymi za 2012” 

11408/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę wykonania 15 
500 zestawów worków do selektywnego 
zbierania odpadów 

11409/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
11154/13/V/M w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie wyceny tj. oszacowania wysokości 
czynszu dzierŜawnego dla terenu uŜytko-
wanego przez DALMOR S.A oraz w spra-
wie zatwierdzenia wzoru umowy 

 
2013-07-16: 

 
11410/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki na wykonanie pomni-
ka i dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika 
Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospoda-
rowaniem terenu” 

11411/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni meksy-
kańskiego Ŝaglowca Cuahtemoc 

11412/13/VI/M - usunięcia awarii zasilania central-
nego ogrzewania przy piecu węglowym w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Jan-
ka Wiśniewskiego 9/7 w Gdyni 

11413/13/VI/M - rozbiórki pomieszczenia gospo-
darczego przy ul. Działowskiego 23 w 
Gdyni 

11414/13/VI/M - naprawy oświetlenia awaryjnego w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Widnej 10 w Gdyni 

11415/13/VI/M - wykonania prac remontowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Waszyngtona 28-30 w Gdyni 

11416/13/VI/M - remontu schodów prowadzących 
do gminnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni 

11417/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11418/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11419/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11420/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

11421/13/VI/M - podpisania porozumienia z Głów-
nym Geodetą Kraju w sprawie współpracy 
przy realizacji zadań mających na celu 
utrzymanie i rozwinięcie rozwiązań wypra-
cowanych w ramach prac pilotaŜowych 
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prowadzonych w 2011 r. w Urzędzie Mia-
sta Gdyni 

11422/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
budowanego w ramach zadania pn.: 
„Oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego od ul. 
Kartuskiej do granicy posesji Gospodarska 
15 oraz oświetlenie ul. Pustki od posesji nr 
33 do granicy działek drogowych o nr ewi-
dencyjnych 266/91 i 269/90, KM 13 obręb 
Gdynia” 

11423/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
budowanego w ramach zadania pn.: „Roz-
budowa sieci oświetleniowej ulic: Powsta-
nia Wielkopolskiego oraz ul. Powstania 
Styczniowego w Gdyni” 

11424/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu do-
wodów finansowo-księgowych ewidencjo-
nowanych i rozliczanych Wydziale BudŜetu 
i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta 
Gdyni 

11425/13/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa wice-
prezydentowi Miasta Gdyni do składania 
oświadczeń woli w sprawach z zakresu 
pieczy zastępczej 

11426/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na aktualizację oprogramowania monitoru-
jącego sieć AplusC Statlook 

11427/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

11428/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykaszanie 
chwastów i niszczenie barszczu Sosnow-
skiego z terenów gminnych 

11429/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
odłowni dzików 

11430/13/VI/R - podpisania umowy na udzielenie 
dotacji celowej Centrum Nauki EXPERY-
MENT w Gdyni w celu zakupu aplikacji 
mobilnej z obiektami rozszerzonej rzeczy-
wistości prezentującymi wynalazki Leonar-
do da Vinci 

11431/13/VI/R - podpisania umowy na udzielenie 
dotacji celowej Centrum Nauki EXPERY-
MENT w Gdyni w celu realizacji zadania 
pn.: „Wykonanie zabudowy do strefy ga-
stronomicznej i wypoczynkowej” 

11432/13/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów po-
bytu grupy uczniów i opiekunów z Gimna-
zjum EMA w Bonn w ramach wymiany pol-
sko – niemieckiej 

11433/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na „Wykonanie usługi aktuali-
zacji operatu szacunkowego” oraz w spra-
wie zatwierdzenia wzoru umowy 

11434/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Podolskiej 

11435/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych na rzecz Okręgowe-

go Zarządu Polskiego Związku Działkow-
ców w Gdańsku z tytułu likwidacji Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego im. T. Ko-
ściuszki przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni 

11436/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Powstania Śląskiego, przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia w trybie bezprze-
targowym na czas oznaczony 

11437/13/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/180/89 z dnia 26 września 1989 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Spokojnej 

11438/13/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/35/MGG/16/D/13 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy 
ul.Nowowiczlińskiej 

11439/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację konferencji 
prasowej oraz realizację materiału z planu 
filmowego serialu rodzinka.pl 

11440/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk teczek do listu okolicznościowego 

11441/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na oprawę muzyczną 

11442/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie plakatów i 
ekspozytorów promujących gdyńskie 
atrakcje turystyczne w pojazdach ZKM 
Gdynia wraz z montaŜem 

11443/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę wykonania wy-
druku dokumentacji wykonawczej Miejskiej 
Hali Targowej w Gdyni 

11444/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Anek-
su Nr 1/2013 do Umowy KB/1/MOPS/2013 
z dnia 15.01.2013 r. zawartej ze Stowarzy-
szeniem „Gaudium Vitae” na realizację za-
dania publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej, polegającego na wspieraniu sa-
motnych matek i rodzin ubogich 

11445/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę aktualizacji planszy historycznej 
dotyczącej baterii artyleryjskiej znajdującej 
się na terenie Rezerwatu Kępa Redłowska 

11446/13/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa pra-
cownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni do jednoosobowego 
zawierania i rozwiązywania umów i poro-
zumień z zakresu pieczy zastępczej 

11447/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

11448/13/VI/O - przeznaczenia środków finanso-
wych na wynagrodzenia dla ekspertów bio-
rących udział w postępowaniu egzamina-
cyjnym na nauczycieli mianowanych w 
2013 roku 

11449/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej zabudo-
wanej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Lesz-
czyki 

11450/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Krośnień-
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skiej , przeznaczonej do sprzedaŜy w for-
mie przetargu ustnego nieograniczonego 

11451/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
138/28B przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

11452/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kornela Maku-
szyńskiego przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

11453/13/VI/M - określenia warunków zamiany 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni na nieruchomość stano-
wiącą własność firmy Polnord-Apartamenty 
sp. z o.o. 

11454/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego /ul. Pomorska 12/ 

11455/13/VI/P - organizacji zakwaterowania amery-
kańskich współorganizatorów projektu 
Gdynia Business Week w Gdyni 

11456/13/VI/P - podpisania porozumienia o współ-
pracy między miastem Gdynia a Stowarzy-
szeniem AIESEC Polska Komitet Lokalny 
Uniwersytet Gdański dotyczącego realiza-
cji projektu Gdynia Business Week 2013 

11457/13/VI/P - promocji miasta w ramach projektu 
pod nazwą „440 km” 

11458/13/VI/P - wykonanie dwóch murali przy ul. 
Chrzanowskiego i ul. Władysława IV 

11459/13/VI/P - zawarcia umowy w sprawie warun-
ków organizacyjno-finansowych działalno-
ści Muzeum Miasta Gdyni 

11460/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup art. spoŜywczych 
na potrzeby UMG 

11461/13/VI/M - udzielenia zgody na prowadzenie 
sprzedaŜy napojów alkoholowych w gmin-
nym lokalu uŜytkowym przy ul. Chrzanow-
skiego 21 

11462/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wymiany insta-
lacji gazowej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Opata Hackiego 15C/7 w 
Gdyni 

11463/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie koszulek z na-
drukiem promującym miasto 

11464/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Legionów, przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia w trybie bezprze-
targowym na czas oznaczony 

11465/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Legionów, przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia w trybie bezprze-
targowym na czas oznaczony 

11466/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

11467/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

11468/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

11469/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo 

11470/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2013 

11471/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

11472/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200.000 EUR na 
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzial-
ności cywilnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji 
oraz Administracja Budynków Komunal-
nych nr 3 i nr 4) 

11473/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie ko-
szulek jako nagród w Kampanii „Czyste 
plaŜe” 

11474/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

11475/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi dostępu do internetu dla Centrum 
Informacji Turystycznej 

11476/13/VI/M - upowaŜnienia dyrektora ZDiZ w 
Gdyni do przeprowadzenia przez ZDiZ w 
Gdyni postępowania wspólnego i udziela-
nia zamówienia na zakup energii elek-
trycznej 

11477/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk i ekspozycję plaka-
tu promującego miasto 

11478/13/VI/R - ogłoszenia konkursu na wyłonienie 
partnera do wspólnego przygotowania i 
późniejszej wspólnej realizacji wniosku o 
wsparcie zadania poszerzonego dla pro-
jektu „Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny – rozbudowa – etap 3” w 
ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka Działanie 5.3. 

11479/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych pn: 
„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla 
ZCK w Gdyni” 

11480/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie montaŜu si-
łownika bramy wjazdowej posesji połoŜo-
nej przy ulicy Chylońskiej 164 

11481/13/VI/R - zmiany umowy na zlecenie Eko 
Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebra-
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nych w trakcie zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych na terenie miasta Gdyni 

 
2013-07-18: 

 
11482/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści od 200 000 EURO na usługę nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych: 
„Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku 
od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami 
PKP wraz z budową suchego zbiornika re-
tencyjnego Karwiny” oraz „Budowa urzą-
dzeń podczyszczających na kanale desz-
czowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed 
wylotem do potoku Źródło Marii” realizo-
wanych w ramach Projektu: Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacji 
systemu odprowadzania wód opadowych 
w Gdyni” 

11483/13/VI/P - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na 
publikację lokalnych ogłoszeń prasowych 
Urzędu Miasta Gdyni w „Polska Dziennik 
Bałtycki” 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [466] – 28.08.2013 – radny Tadeusz Szemiot – 

w sprawie postępowania RA-
A.III.6740.244.2013 – odpowiedź 12.09.13. 

2. [467] – 28.08.2013 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie zabudowy balkonu – ul. Korczaka 
2/7 – odpowiedź 12.09.13. 

3. [468] – 28.08.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie realizacji utworzenia siłowni w 
Gdyni Cisowej – odpowiedź 10.09.13. 

4. [469] – 28.08.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wdraŜania w Gdyni ustawy o sys-
temie oświaty (opieki przedszkolnej) – odpo-
wiedź 10.09. 

5. [470] – 29.08.2013 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie zalewania budynków Leśnego Za-
kątka przez wody opadowe – odpowiedź 11.09. 

6. [471] – 10.09.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie – moŜliwości przeniesienia przystanku 
ZKM – Demptowo – odpowiedź 23.09. 

7. [472] – 10.09.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 
korzystającym z przejścia przez ul. Jaskółczą. 

8. [473] – 10.09.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie braku tymczasowej organizacji ruchu 
rowerowego na czas budowy etapu ul. Chwar-
znieńskiej, 

9. [474] – 10.09.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie okoliczności budowy tablicy upamięt-
niającej gdyńskich śydów zamordowanych w 
trakcie II wojny światowej – odpowiedź 19.09. 

10. [475] – 10.09.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie składowania odpadów azbestowych w 
osiedlu Dąbrowa 

11. [476] – 10.09.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zapobieganiu zalewania posesji przy 
ul. Wrocławskiej 

12. [477] – 10.09.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie wyjazdu samochodów z terenu daw-
nych Zakładów Mięsnych na ul. Unruga 

13. [478] – 10.09.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie uprzątnięcia niwelacji terenu oraz 
ścięcia dziko rosnących krzewów przy placu 
zabaw na ul. Złotej 

14. [479] – 16.09.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie poprawy bezpieczeństwa i przepu-
stowości na skrzyŜowaniu ul. Chylońskiej, 
Osowskiej i wjazdu do supermarketu Lidl 

15. [480] – 16.09.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie uporządkowania fragmentu terenu 
zielonego pomiędzy ul. Chylońską i Parkiem 
Kilońskim 

16. [481] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie prawidłowego posadowienia stu-
dzienek w ciągu chodników przy ul. Warszaw-
skiej 

17. [482] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wydawania gazetek przez Rady 
Dzielnic 

18. [483] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przeniesienia przystanku Warszaw-
ska w kierunku ulicy Morskiej 

19. [484] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie korespondencji w sprawie instalacji 
ekranów dźwiękochłonnych przy Estakadzie 
Kwiatkowskiego 

20. [485] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie problemów komunikacyjnych po 
wybudowaniu ul. Przybyszewskiego 

21. [486] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie naprawy nawierzchni ciągu pieszego 
pomiędzy jezdnią ul. Śląskiej i budynkiem 22-
26 

22. [487] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania oświetlenia na tere-
nie działki gminnej nr 523/140 przy ul. Widnej 

23. [488] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie poszerzenia chodnika wzdłuŜ ul. Ur-
szulanek 

24. [489] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie pielęgnacji zieleni przy ul. Słupec-
kiej 

25. [490] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie reklamowania na terenie Gdyni wy-
stawy „The Human Body Exhibition” 

26. [491] – 23.09.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wydzielenia buspasa w ul. Kielec-
kiej w kierunku Witomina. 

_________________________________________ 
 


