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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 52 

27 listopada 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 26.11.13, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Rewizyjna – 8 października: 
 
Porządek posiedzenia : 

1. Omówienie aktualnej sytuacji na terenie hali 
targowej w Gdyni. 

2. Ustalenia dot. wykazu spraw do omówienia 
na kolejnych posiedzeniach komisji. 

Ad 1. 
O aktualnej sytuacji, problemach i planach związanych z 
funkcjonowaniem MHT mówili Wiceprezydent B. Sta-
siak, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości T. Banel i radca prawny UM K. Czupreta.  
Aktualnie wykonywane są prace remontowe oraz prace 
mające na celu dostosowanie hali do wymogów technicz-
nych (szczególnie w obrębie hali łukowej i płaskiej). 
Prace nadzorowane są przez Wydział Budynków i ABK 
nr 3. Zlikwidowane zostały elementy szpecące okolice 
hali. Przeprowadzono analizę kosztów remontu elewacji. 
Trwają prace mające na celu doprowadzenie podziemi do 
stanu uŜywalności. W porozumieniu z konserwatorem 
dokonana zostanie restauracja zabytkowych elementów 
hali.  
Administracja funkcjonuje sprawnie. Wykonane zostało 
przejęcie infrastruktury.  
Obecnie nie prowadzi się działalności w 10 % pawilo-
nów, które będą przedmiotem przetargów.  
Struktura handlu na hali wskazuje na dobrą kondycję 
branŜy spoŜywczej. Gorsza sytuacja występuje w handlu 
galanterią.  
Problem stanowi stawanie do przetargów przez kupców 
mających przede wszystkim na celu wyeliminowanie 
konkurencji. W konsekwencji często po wygranych 
przetargach pawilony nie są obejmowane i nadal stoją 
puste. Decyzja o podniesieniu wadium na poczet przy-
szłego czynszu dzierŜawnego nie przyniosła oczekiwane-
go skutku. Planuje się zbieranie ofert z ominięciem drogi 
przetargowej. Akcja informacyjna  w tym zakresie obej-
mie mniejsze gminy ościenne.  
Innym problemem jest doprowadzenie do przejrzystej 
sytuacji w zakresie umów osób pracujących na hali. 
Podjęcie przez Radę Miasta uchwały, na mocy której 
kupcy cieszą się przywilejami, obliguje gminę do wkra-
czania w sytuacjach, gdy handlujący nie mają umowy z 
Miastem. 
W zakresie płatności związanych z czynszem dzierŜaw-
nym sytuacja jest transparentna – czynsze i płatności 
związane z kosztami eksploatacyjnymi wpłacane są 

regularnie. Nie odnotowano skarg dotyczących wysoko-
ści czynszów i kosztów eksploatacji.  
W zamyśle działania marketingowe mają doprowadzić do 
wykreowania hali jako miejsca atrakcyjnego nie tylko dla 
turystów, ale takŜe dla mieszkańców. 
Planowane jest organizowanie na terenie hal róŜnego 
rodzaju imprez, np. związanych z  historią hali, czy  z 
propagowaniem zdrowej Ŝywności.   
W związku z pytaniem radnego T. Szemiota o moŜliwość 
takiego formułowania umów, które determinowałyby 
wybór branŜy przez kupca (np. na rzecz świeŜych pro-
duktów), Wiceprezydent Stasiak stwierdził, Ŝe nakładanie 
w umowach ograniczeń byłoby ryzykowne. Istnieje w 
związku z tym wiele obaw. Kupiec przez wiele lat kształ-
tuje swoje relacje z klientami i zmiana branŜy czy lokali-
zacji moŜe skutkować dla niego utratą pozyskanych 
klientów. 
Naczelnik Banel wskazał  na konieczność spełniania 
wymogów Sanepidu.  
Kolejne pytanie radnego T. Szemiota dotyczyło zwrotu 
środków kierowanych na realizowane przez Miasto inwe-
stycje na terenie hali.  
Wiceprezydent B. Stasiak stwierdził, Ŝe taki zwrot nastą-
piłby juŜ po jednym roku, jeśli nie bierze się pod uwagę 
zadłuŜenia spółki MHT wobec gminy. Pozostali kupcy 
wywiązują się ze swoich płatniczych zobowiązań bardzo 
skrupulatnie. Przychody z czynszów przynoszą rocznie 
około 1,5 mln. zł., tak więc koszty eksploatacyjne są w 
całości pokrywane z przychodów.  
Osobnym zagadnieniem będą ustalenia dotyczące tempa 
rewitalizacji hali. W tym zakresie decyzje będzie podej-
mować Rada Miasta.  
Kwestia zadłuŜenia spółki MHT: umowa zawarta ze 
spółką dotycząca spłaty zadłuŜenia (patrz: protokół 
komisji z 7 marca b.r.) miała wejść w Ŝycie od  grudnia 
2012 r. Zgodnie z porozumieniem spółka wywiązała się z 
obowiązku wpłacenia pierwszej transzy naleŜności, w 
wysokości 50 tys. zł. Dalszych wpłat ze strony spółki na 
poczet długu nie odnotowano (naleŜność podzielono na 
98 rat – p.p.). 
Jednocześnie spółka winna wywiązywać się z bieŜących 
płatności. Spółka zarzucała ABK-owi stosowanie złej 
metodologii  naliczania  stawek. Pewne elementy kosz-
tów były przez spółkę finansowane, inne nie. W efekcie 
rosło bieŜące zadłuŜenie spółki.  
Spółka występowała wobec Miasta z licznymi  roszcze-
niami. Po serii spotkań i wymianie pism udało się uzy-
skać w niektórych kwestiach porozumienie. Miasto naby-
ło tę część wyposaŜenia, która nie była sporna, a więc 
infrastrukturę związaną z chłodnią, która słuŜy kupcom 
handlującym Ŝywnością na górze hali. Dokonane zostały 
rozliczenia w przedmiotowym zakresie. Środki z tego 
tytułu pokryły niecałe dwie raty zadłuŜenia spółki.  
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Jak stwierdził mec. Czupreta, moŜna uznać, Ŝe spółka 
spłaciła dwie raty – majową i czerwcową. Rata sierpnio-
wa nie wpłynęła.  
Wobec powyŜszego umowa automatycznie uległa roz-
wiązaniu, a spółka została zobowiązana do wydania 
Miastu części podziemnej hali.  
Do kwestii wykazania przez spółkę poczynionych przez 
nią nakładów nawiązał Przewodniczący St. Borski.  
Naczelnik T. Banel przyznał, Ŝe fakt poniesienia przez 
spółkę nakładów nie ulega wątpliwości. Problem polega 
na tym, Ŝe spółka nie dysponuje odpowiednimi pozwole-
niami na budowę, protokołami odbioru, fakturami, księ-
gami rachunkowymi. Jest teŜ niekorzystny dla spółki 
zapis w porozumieniu, dot. spłaty długu w 98. ratach, 
mówiący,  Ŝe poczynione przez nią nakłady w kwocie 5. 
mln. zł.  ulegają umorzeniu z chwilą wygaśnięcia waŜno-
ści porozumienia. Takie wygaśnięcie juŜ nastąpiło.  
Wiceprezydent B. Stasiak mówiąc o przyszłych zada-
niach związanych z halą, nadmienił o konieczności pod-
jęcia decyzji co do sposobu postępowania wobec osób nie 
będących stroną sporu, a które prowadzą działalność w 
podziemiach.  
Kontynuowane będą prace inwestycyjne. Podjęte zostaną 
czynności umoŜliwiające dalsze funkcjonowanie podzie-
mia hali (w tym zakresie naleŜy wypracować nowy mo-
del funkcjonowania). 
Na pytanie radnego M. Wołka, czy wobec dzisiejszej 
dynamiki zmian dalsze funkcjonowanie hali jest zasadne, 
Naczelnik T. Banel odpowiedział: - KaŜde miasto w 
zachodniej Europie ma swoją halę. Nie mam wątpliwo-
ści, Ŝe przed halą są ogromne perspektywy. 
Przewodniczący St. Borski zadał członkom komisji  
pytanie: - Czy naleŜy uznać, Ŝe nadszedł czas na zakoń-
czenie kontroli, czy teŜ są jeszcze kwestie, które – zda-
niem członków  komisji – naleŜy wyjaśnić?. 
Radny T. Szemiot stwierdził, Ŝe spółka nie wykonała 
postanowień porozumienia, a więc naleŜy uznać, Ŝe spór 
został zakończony.  
Przewodniczący komisji poprosił o nadsyłanie ewentual-
nych pytań drogą emailową.  
Ad 2. 
- Sprawa przetargu na budowę hali tenisowej przy SP 
Nr 23: 
Członkowie komisji uznali za wskazane omówić szerzej 
sprawę przetargów na realizację w szkołach obiektów jak 
przedmiotowy (radna B. Szadziul poinformowała, Ŝe 
sprawa o podobnym charakterze ma miejsce na Dąbro-
wie). O przedstawienie informacji poproszona zostanie 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
- Sprawa budowy lotniska – o przedstawienie informacji 
poproszony zostanie Wiceprezydent B. Stasiak.  
- Sprawa strefy płatnego parkowania – przedmiotowa 
kwestia zostanie omówiona na jednym z kolejnych po-
siedzeń.  
____________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 16 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 23 
października, 

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

1. określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na terenie Miasta Gdyni, – opinia pozytywna 
– 6/0/0 

2. ustalenia stawek podatku od środków transporto-
wych, – opinia pozytywna – 6/0/0 

3. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej 
na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości, – 
opinia pozytywna – 6/0/0 

4. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso, – opinia pozytywna – 
6/0/0 

5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w 
Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrę-
towej, – opinia pozytywna – 6/0/0 

6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny 
w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i Nowowiczliń-
skiej, – opinia pozytywna – 6/0/0. Radna Beata Sza-
dziul wnioskowała o poprowadzenie traktu pieszego 
(wraz z oświetleniem) przez las, z uwagi na nowo 
powstające osiedle mieszkaniowe. 

7. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości poło-
Ŝonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Al. 
Marszałka J.Piłsudskiego i Władysława IV, stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni, – opinia 
pozytywna – 4/0/0 

8. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Poznańskiej 10, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, – opinia pozytywna – 6/0/0 

9. wyraŜenia zgody na zbycie udziału we współwła-
sności nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Druskiennickiej 20B, – opinia pozytywna – 7/0/0 

10. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Władysława IV 55, – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

11. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Redłowskiej 28a, – opinia pozytywna 
– 7/0/0 

12. zmiany Uchwały Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany 
uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawek tej opłaty, – opinia negatywna – 1/4/0. 
W tej części posiedzenia udział brali przedstawiciele 
wnioskodawców – pp. K.Chachulski, J.Tojs i 
R.Walkiewicz, którzy przedstawili projekt uchwały. 

13. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2013, – opinia pozy-
tywna – 4/0/2 

14. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2013-2033 – opinia pozytywna – 4/0/2 

Ad. 2 
R. A.Kieszek zaproponował, by się spotkać w sprawie 
Tristaru. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 17 
października: 
 
Porządek obrad: 
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1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-
nych na sesję RMG. 

2. Informacja nt. wykonania budŜetu w 1. pół-
roczu 2013 r.  

3. Sprawy wniesione. 
4. Termin kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Projekty zawarte w aneksie do porządku obrad omówiła 
Z-ca Skarbnika, pani Alicja Helbin. 
Pkt 1. aneksu – projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na rok 
2013: 
W związku z pytaniem radnego J. Miotke o przesunięcie 
środków unijnych na przyszły rok i istniejące w tym 
zakresie zagroŜenie niewydatkowania przedmiotowych 
środków, pani A. Helbin oświadczyła, Ŝe takiego zagro-
Ŝenia nie ma.  
Przysłuchujący się dyskusji Wiceprezydent M. Stępa 
wyjaśnił, Ŝe przesunięcie wiąŜe się przede wszystkim z 
inwestycją TriStar. Gmina jest zobowiązana do ujęcia na 
początku kaŜdego roku budŜetowego środków unijnych, 
a dopiero potem mogą być czynione odpowiednie korek-
ty. To samo dotyczy innych inwestycji. Wszystkie prze-
sunięcia wynikają z opóźnień, które z kolei wynikają z 
róŜnych przyczyn. KaŜda z tych inwestycji będzie konty-
nuowana.  
Radnego I. Bekisza interesowała takŜe kwestia odzyska-
nia przez Miasto pieniędzy od spółki Miejskie Hale 
Targowe. 
Biorący udział w posiedzeniu Naczelnik Wydziału Do-
chodów, pan Stanisław Zachert, poinformował o wypo-
wiedzeniu umowy przez Miasto w związku z niewywią-
zywaniem się przez spółkę z postanowień porozumienia, 
zgodnie z którym naleŜność miała być spłacona w 98. 
ratach.  
Kolejna kwestia interesująca radnego I. Bekisza to male-
jące wpływy z opłat za parkowanie, mimo wprowadzenia 
znacznej podwyŜki.  
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, Ŝe wpływy z 
tego tytułu rosną z miesiąca na miesiąc, tyle Ŝe nie wzro-
sły w takim stopniu jak zakładano.  
W związku z pytaniem radnego J. Miotke o realizację 
modernizacji ulicy Heweliusza,  Wiceprezydent Stępa 
stwierdził, Ŝe jest to jedna z ulic, która prawdopodobnie 
będzie realizowana w przyszłym roku. Niezrealizowanie 
inwestycji w roku bieŜącym spowodowane było decyzją 
rady dzielnicy o rozszerzeniu programu prac w obrębie 
ulicy Kopernika.  
Radny J. Miotke nawiązał do wniosku przyjętego przez 
komisję w sprawie kierowania niewykorzystywanych 
środków na inne inwestycje drogowe.  
Wiceprezydent wyjaśniał, Ŝe kaŜdorazowe przystąpienie 
do realizacji inwestycji wymaga uprzedniego przygoto-
wania dokumentacji. W ciągu bieŜącej kadencji realizo-
wane były inwestycje z listy przygotowanej przez komi-
sję gospodarki komunalnej. Nie są wykonywane projekty 
z przeznaczeniem do umieszczania ich na liście rezer-
wowej. Bardzo duŜa ilość dokumentacji musi być wyko-
nywana na bieŜące realizacje, w tym wiele jest do zrobie-
nia w związku z wnioskami rad dzielnic.  
Radny B. KrzyŜankowski zadał pytanie nawiązujące do 
projektu w spr. statutu Centrum Kultury: jaka kwota 
będzie przeznaczona na fundusz filmowy i kwartalnik 
artystyczny? Dotąd były to odrębne pozycje w budŜecie, 
ale na skutek zmiany statutu będą one w gestii centrum. 

Zdaniem radnego taka zmiana spowoduje, Ŝe radni nie 
będą mieli wpływu na  finansowanie takich przedsię-
wzięć jak kwartalnik.  
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, Ŝe radni mogą Ŝądać 
szczegółowych rozliczeń. Radni mogą wnikać w struktu-
rę wydatków róŜnych instytucji i wnioskować o obniŜe-
nie lub podwyŜszenie odpowiednich kwot. BudŜet cen-
trum jest częścią budŜetu gminy. 
 W związku z uwagą radnego B. KrzyŜankowskiego, Ŝe o 
wydatkach będzie decydowało tylko centrum, Wicepre-
zydent zaprotestował informując, Ŝe decydować będzie 
Miasto.  
Z kolei p. A. Helbin poinformowała, Ŝe centrum otrzy-
muje pieniądze z dotacji, a zgodnie z przepisami kaŜda 
dotacja musi być rozliczona.  
Wiceprezydent dodał, Ŝe radny zainteresowany strukturą 
wydatków miejskiego podmiotu otrzyma na swój wnio-
sek stosowną informację. Radny ma teŜ prawo do sprze-
ciwu wobec zaplanowanych wydatków. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 2 aneksu: zmiana uchwały w spr. Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty dot. podatków i opłat przedstawił Naczelnik 
Wydziału Dochodów, pan Stanisław Zachert: 
Członkowie komisji wnioskowali o uzupełnienie mate-
riałów tabelami porównawczymi, które obrazowałyby 
wysokość stawek obowiązujących w roku bieŜącym i 
stawek planowanych na kolejny rok.  
4.2. – określenie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości …: 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.3.- ustalenie stawek podatku od środków transporto-
wych: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.4.- określenie zasad ustalania i poboru opłaty targowej 
…: 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.5. – zarządzenie poboru opłaty skarbowej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty dot. planów zagospodarowania przedstawili 
Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor Biura Planowania 
Przestrzennego, pan Marek Karzyński: 
4.6. – uchwalenie zmiany miejscowego planu /…/ rejon 
ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.7- uchwalenie miejscowego planu /…/ rejon ulic J. 
Porazińskiej i Nowowiczlińskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty dot. nieruchomości przedstawił Wiceprezydent 
M. Stępa: 
4.12- wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości /…/ 
zbieg ulic: Świętojańskiej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 
i Władysława IV …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.13- wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości poł. 
przy ul. Poznańskiej 10 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.14- wyraŜenie zgody na zbycie udziału we współwła-
sności nieruchomości poł. przy ul. Druskiennickiej 20B: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.15- wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości /…/ przy 
ul. Władysława IV 55: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.16- wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości /…/ poł. 
przy ul. Redłowskiej 28a: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
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Ad 2. 
O wykonaniu budŜetu mówiła Z-ca Skarbnika, pani A. 
Helbin.  
Dochody  i wydatki w okresie 1. półrocza zostały wyko-
nane w 45 %. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje, Ŝe w 2. półroczu 
osiągane są  wyŜsze dochody i wpływy, szczególnie z 
tytułu PIT (w grudniu wpływają dwie raty). W ostatnich 
miesiącach duŜo osób wchodzi w drugą skalę podatkową. 
Dotychczasowe wpływy z tytułu PIT pozwalają spodzie-
wać się, Ŝe plan przyjęty w tym zakresie będzie zrealizo-
wany.  
Gorsza sytuacja ma miejsce w zakresie dochodów z 
tytułu CIT (wpłynęło 26 mln. zł.). 
Wykonanie w zakresie podatków wynosi 40 %. Tu naleŜy 
wziąć pod uwagę, Ŝe pieniądze z tytułu tzw. opłaty śmie-
ciowej dopiero zaczną wpływać.  
Niezadowalające jest wykonanie w zakresie podatków 
pobieranych przez urząd skarbowy – planowano 42 mln. 
zł., a wpłynęło ponad 12 mln. zł. Znaczenie moŜe mieć 
fakt zmiany przepisów w zakresie podatku od spadków i 
darowizn (pewna grupa osób została z obowiązku podat-
kowego zwolniona). Sytuacja moŜe ulec poprawie z 
uwagi na większą liczbę dokonywanych transakcji obję-
tych podatkiem w ostatnich miesiącach roku.  
Wykonanie w dziale gospodarki mieszkaniowej poni-
Ŝej 50 % zakładanego planu. DuŜe obciąŜenie dla budŜe-
tu stanowią odszkodowania wypłacane przez gminę z 
tytułu zajęcia gruntów pod drogi.  
Zapytany przez radnego A. Bienia o wpływy z tytułu 
podatku od nieruchomości, ciąŜącego na podmiotach 
działających na terenie portu, pan S. Zachert poinformo-
wał o wydaniu przez wydział dochodów decyzji na kwotę 
9 mln. zł. z tytułu wydzierŜawienia gruntów poszczegól-
nym spółkom. Decyzja ta została uchylona przez sąd, w 
związku z czym gmina musi zwrócić wpłacone przez port 
pieniądze, bez odsetek.  
Ad 3. 
Radny P. Stolarczyk odczytał pismo p. T. Góreckiej. 
Członkowie komisji zaproponowali wystosowanie odpo-
wiedzi przez r. Stolarczyka w swoim imieniu, w której 
wyjaśniłby, Ŝe sprawa, której dotyczy pismo, winna być 
rozpatrzona przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.  
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 21 listopada b.r.; godz. 
17 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 17 października: 
 
Porządek obrad: 

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

Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta 

Gdyni – w sprawie:  
4.2 określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na terenie Miasta Gdyni, 
4.3 ustalenia stawek podatku od środków transpor-
towych, 
4.4 określenia zasad ustalania i poboru opłaty tar-
gowej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysoko-
ści, 

4.5 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso, 
4.10 zmiany uchwały w sprawie powołania Miej-

skiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad 
Dzielnic, 

4.20 zwiększenia roli rad dzielnic (w sprawie zmia-
ny Statutu Miasta Gdyni), 

4. Sprawy róŜne, korespondencja.  
5. 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 XXXV 
Sesji RMG pkt. 1-2. 
Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty jedno-
głośnie. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 19 września 2013r. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad.3 
 Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin omówiła 
projekty 2 uchwał budŜetowych stanowiących pkt. 1 i 2 
Aneksu do Porządku Obrad najbliŜszej Sesji RMG:  
- w sprawie zmiany Uchwały RMG w sprawie uchwale-
nia budŜetu Miasta na rok 2013  
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 4/0/1, 
- 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. 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Stanisław Zachert omó-
wił projekty 4 uchwał „podatkowych”: 
1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni - druk 4.2- pro-
jekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głosowa-
nia: 5/1/0; 
2. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków trans-
portowych - druk 4.3 - projekt został zaopiniowany pozy-
tywnie - wynik głosowania: 5/0/1; 
3. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty 
targowej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości - 
druk 4.4 - projekt został zaopiniowany pozytywnie - 
wynik głosowania: 5/1/0; 
4. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso - druk 4.5 - projekt został za-
opiniowany pozytywnie - wynik głosowania: 6/0/0. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wybor-
czej ds. Wyborów do Rad Dzielnic. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0. 
Radny p.Marcin Horała przedstawił obywatelski projekt 
uchwały w sprawie zwiększenia roli rad dzielnic (w 
sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni). 
Projekt obywatelski wprowadza zmiany w Statucie Mia-
sta poszerzające rolę rad dzielnic w 2 kwestiach: finan-
sowej i kompetencyjnej. Proponuje się zmiany polegające 
na ok.  
5-krotnym zwiększeniu puli środków na działalność  
statutową oraz ok. 4-krotne zwiększenie puli środków na 
zadania inwestycyjne wskazywane przez rady dzielnic. 
W zakresie  rozszerzenia kompetencji proponuje się  
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wprowadzenie prawa do składania interpelacji przez 
radnych dzielnic na takich samych zasadach jakie obo-
wiązują radnych Miasta. W wypadku rad dzielnic okre-
ślony byłby limit do 10 interpelacji rocznie  przypadają-
cych na 1 radę dzielnicy. 
Radna p.Maja Wagner zasugerowała, Ŝe takie ogranicze-
nie przeczy zasadzie demokracji. Radna p.Beata Szadziul 
wyraziła wątpliwość co do moŜliwości  wyodrębnienia w 
budŜecie Miasta tak znacznej sumy na zwiększenie puli 
środków dla rad dzielnic. Radny p. M.Horała stwierdził, 
Ŝe dokonując zmniejszenia niektórych dotacji moŜna 
wygospodarować te środki. 
Radny p.Bartosz Bartoszewicz zwrócił uwagę, Ŝe nie 
chodzi o to, aby zwiększać pulę środków kaŜdej radzie, 
bez względu na aktywność, tylko dlatego, Ŝeby dać ich 
więcej. Liczy się przede wszystkim pomysł, jak je racjo-
nalnie wykorzystać. 
Rozszerzenie kompetencji radnym dzielnic o moŜliwość 
składania interpelacji B.Bartoszewicz uwaŜa za niepo-
trzebną, bo moŜna to realizować jak do tej pory, czyli za 
pośrednictwem radnych Miasta. 
Radny p.Stanisław Borski przypomniał, Ŝe w odpowiedzi 
na zwiększoną aktywność rad dzielnic kilka lat temu 
Rada Miasta uruchomiła konkursy, które stanowią dodat-
kowe źródło środków  finansowych. 
Radne p. Maja Wagner i p. Beata Szadziul skonkludowa-
ły, Ŝe radom dzielnic naleŜy pozostawić realizowanie 
tzw. „projektów miękkich” w ramach środków na dzia-
łalność statutową oraz decydowanie o zadaniach inwesty-
cyjnych na dotychczasowych zasadach. 
Projekt został zaopiniowany negatywnie - wynik głoso-
wania: 1/5/0. 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, iŜ 
Wiceprzewodnicząca Beata Szadziul na najbliŜszej Sesji 
RMG przedstawi sprawozdanie z prac Komisji za okres 
od grudnia 2012 do września 2013 roku. 
Radni postanowili ująć w planach Komisji wyjazdowe 
spotkanie w celu zapoznania się  
z realizacją projektu „Wymiennikownia” oraz z działal-
nością stowarzyszenia „Apteka”. 
Ad.5 
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się przed Sesją 
RMG w listopadzie. 
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 21 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Sprawy wniesione 
3. Terminy kolejnych posiedzeń. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
Pkt 1 aneksu do porządku obrad – zmiany uchwały w 
spr. uchwalenia budŜetu na rok 2013: 
Proponowane zmiany omówiła Z-ca Skarbnika Miasta, 
pani Alicja Helbin. 
Pani Helbin poinformowała o zabezpieczeniu środków na 
szkolny e-dziennik. Środki będą wydatkowane w 2014 
roku.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Pkt 2 aneksu – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Projekty zawarte w punktach od 4.2. do 4.5., dotyczące 
podatków i opłat, omówił Naczelnik Wydziału Docho-
dów, pan Stanisław Zachert.  
Wszystkie w/w projekty zaopiniowano jednogłośnie 
pozytywnie: 4 gł. za 
4.1. – informacja o stanie realizacji zadań oświato-
wych…: 
Strukturę dokumentu, waŜniejsze kwestie i autopoprawkę 
przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Radny A. Bień wnioskował o przedstawianie w kolejnych 
informacjach danych dotyczących liczby uczniów korzy-
stających z programów unijnych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
Przewodnicząca komisji E. Krym po raz kolejny zgłosiła 
problem e –dziennika.  
Nauczyciele nie otrzymują odpowiedzi na zgłaszane 
problemy od firmy odpowiedzialnej za funkcjonowanie 
elektronicznego dziennika. Wpisanie wszystkich, nie-
zbędnych danych zajmuje nauczycielom klas 1 – 3 około 
2. godzin. Nauczyciele wykonują te czynności po godzi-
nach pracy. W wielu szkołach  administrator programu 
nie jest obecny w godzinach pracy nauczycieli.  
Ad 3. 
Terminy posiedzeń wyjazdowych: 
6 listopada b.r.; godz. 15:30 – Szkoła Sportowa przy ul. 
Władysława IV; 
13 listopada b.r; godz. 15:30 – Gimnazjum Nr 1 przy ul. 
10 Lutego 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 22 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 23 
października, 

2. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 – opinia pozy-
tywna – 3/0/0, 
- zmiany w WPF – opinia pozytywna – 3/0/0 
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości – opinia 
pozytywna – 3/0/0 
- ustalenia stawek podatku od środków transportu – 
opinia pozytywna – 3/0/0 
- ustalenia i poboru opłaty targowej – opinia pozytywna – 
3/0/0 
- wyznaczenia inkasentów opłaty targowej – opinia pozy-
tywna – 3/0/0 
Ad. 2 
Pismo w/s p. T.Królczyka – Komisja nie widzi podstaw 
do wystąpienia o odwołanie ławnika. 
Nazwa ulicy na Bernadowie – R.Kohnke 
Jest opracowywany mpzp Stoczni Gdyni – proponuje się 
powrót do nazw historycznych. 
_____________________________________ 
 
Komisja Kultury – 22 października: 
 

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

4. Sprawy bieŜące i wniesione. 
5. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 – opinia pozy-
tywna – 4/0/0, 
- zmiany w WPF – opinia pozytywna – 4/0/0 
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości – opinia 
pozytywna – 4/0/0 
- ustalenia stawek podatku od środków transportu – 
opinia pozytywna – 4/0/0 
- ustalenia i poboru opłaty targowej – opinia pozytywna – 
4/0/0 
- wyznaczenia inkasentów opłaty targowej – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 
Ad. 4 
Sprawozdanie za I półrocze w dziale „kultura i dziedzic-
two narodowe” – 921 – przedstawił skarbnik Miasta. 
Wydatki bieŜące mogą być finansowane jedynie z do-
chodów bieŜących, bez kredytowania.  
Naczelnik Wydziału Kultury omówił wykonanie budŜetu 
za I półrocze – 53%. Do końca obecnego roku zostało do 
zorganizowania 2-3 duŜe wydarzenia miejskie. Zakoń-
czył się remont Teatru Muzycznego. Wszystkie plany 
zostały zrealizowane, natomiast 2014 będzie budŜetowo 
trudniejszy.  
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 
Ad. 5 
Funkcjonowanie i zamierzenia Gdyńskiej Szkoły Filmo-
wej przedstawił dyrektor Leszek Kopeć. Omawiał plany 
związane z nową siedzibą GSF, która ma powstać na Pl. 
Grunwaldzkim. Ma to być ośrodek kultury i kino studyj-
ne. Część powierzchni ma zostać przeznaczona pod 
wynajem oraz elegancką restaurację. Dyrektor przedsta-
wił równieŜ dorobek i osiągnięcia gdyńskiej filmówki: 
juŜ w tej chwili ilość chętnych do studiowania jest bardzo 
duŜa i trzeba dokonywać ostrej selekcji podczas rekruta-
cji. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 30 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Tryb rozpatrywania kierowanych do komisji 
skarg, 

2. EkoDolina. 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji poinformował o procedurze 
rozpatrywania skarg, kierowanych przez przewodniczą-
cego RM do rozpatrzenia. Pismo trafia do członków 
komisji, następnie po rozpoznaniu sprawy komisja przy-
gotowuje projekt uchwały. Komisja zaakceptowała w/w 
procedurę. 
Ad. 2 
Posiedzenie poświęcone było problematyce EkoDoliny. 
Gościem komisji był dyrektor firmy, pan Cezary Jaku-
bowski. Przedstawił on historię działań podejmowanych 
przez EkoDolinę na rzecz miasta. 

Po otrzymaniu raportu, przygotowanego przez komisję w 
2011 roku, podjęliśmy działania naprawcze. Wprowadzi-
liśmy procedurę gotowości na wypadki i awarie oraz 
rejestr zdarzeń. Raportujemy równieŜ zgłoszenia od 
mieszkańców. Zarzucano nam brak dialogu społecznego 
na temat śmieci – zostało to zmienione. Spotykamy się, 
rozmawiamy, jesteśmy transparentni. 
Raport z 12-miesięcznej kontroli spółki wykazał 2 głów-
ne źródła odorów: 

1. zamknięta kwatera B-1, 
2. kompostownia otwarta i halowa. 

Priorytetem było zbudowanie instalacji odgazowującej na 
B-1; została ona oddana do uŜytku w sierpniu. B-1 pod-
lega w tej chwili rekultywacji, kładziona jest 3-metrowa 
warstwa glin i materiałów glebotwórczych. W tej chwili 
B-1 nie jest juŜ źródłem odorów. 
Kompostownia nie działała prawidłowo, gdyŜ nie dopro-
wadzała kompostowanych przez 4 tygodnie pryzm do 
stanu bezodorowości. Odory z kompostowni są wyczu-
walne w otoczeniu, ale nie docierają do Pustek Cisow-
skich ani do Rumi. Od sierpnia kompostownia jest wyłą-
czona z eksploatacji, niewyciszone odpady deponowane 
są w kwaterze B-2. To B-2 jest w tej chwili źródłem 
ścielącego się ku Pustkom odoru. Modernizacja kompo-
stowni została juŜ zakończona, w tej chwili trwają odbio-
ry. Za około 9 miesięcy powinna się zacząć budowa 
instalacji odgazowującej. UciąŜliwość kwatery B-2 bę-
dzie sukcesywnie malała.  
Problemem jest zdecydowanie większa niŜ projektowana 
ilosć odcieków, których nasza oczyszczalnia nie jest w 
stanie przerobić.  
Raport za rok 2013 jest zdecydowanie korzystniejszy niŜ 
za 2012. Pokonaliśmy wiele problemów.  
Następnie członkowie komisji zadawali pytania na temat 
segregacji odpadów i przychodach firmy uzyskiwanych 
w związku z tym. EkoDolina ma dobrą sytuację finanso-
wą, nie ma zagroŜeń płynności.  
_____________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 13 listopada: 
 
W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel i przedstawicielki związków zawodowych oświaty – 
panie B. Śniadek i G. Nowicka.  
Członków komisji gościła dyrektor gimnazjum, pani Ewa 
Wołowska.  
Szkoła liczy 18 oddziałów, ma 22 sale. Kadrę stanowi 53. 
nauczycieli. W administracji szkoły pracuje 18 osób.  
W związku z  pytaniem o klasy z rozszerzonym progra-
mem p. Wołowska poinformowała, Ŝe gimnazjum oferuje 
naukę w klasach z rozszerzoną matematyką, klasie euro-
pejskiej (tu nauczyciele piszą autorskie programy z języ-
ka polskiego, angielskiego i geografii), klasie matema-
tyczno – informatycznej i klasach językowych – angiel-
ski, niemiecki, francuski.  
Gimnazjum cieszy się duŜą popularnością, ma bardzo 
liczne klasy. Absolwenci z reguły dostają się do bardzo 
dobrych liceów i techników.  
Wiceprezydent E. Łowkiel nawiązując do dyskutowanej 
kwestii naboru uczniów podkreśliła, Ŝe przyjmowanie 
uczniów spoza gminy jest opłacalne z uwagi na otrzy-
mywaną subwencję i wiąŜącą się z tym promocją Miasta. 
Dyrektor ma prawo przyjąć dziecko z bardzo dobrym 
świadectwem spoza gminy. UpowaŜnia do tego rozpo-
rządzenie ministra edukacji.  
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Pani E. Wołowska poinformowała o rodzaju zajęć poza-
lekcyjnych realizowanych w szkole, o ponadprogramo-
wych zajęciach nauczycieli przygotowujących uczniów 
do egzaminów.  
Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla nauczycieli jest 
budowanie relacji z rodzicami. Dyrektor szkoły mówiła o 
metodach nawiązywania kontaktów z rodzicami, sposo-
bach informowania o niepokojących zachowaniach 
uczniów.  
Szkoła współpracuje z Radą Dzielnicy, Policją, StraŜą 
Miejską, z Teatrem Miejskim, z Politechniką.  
Członkowie komisji zostali oprowadzeni po szkole.  
_________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-08-28: 
 
11858/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013 
11859/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

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

11860/13/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 

11861/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 1/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu schronienia 
dla osób bezdomnych oraz interwencyjne-
go noclegu osobom nietrzeźwym 

11862/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 5/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo- wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 
do 18 roku Ŝycia 

11863/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 12/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo- wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 
13 do 18 roku Ŝycia 

11864/13/VI/M - wydzierŜawienia gruntu o pow. ca 
2000 m² stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonego w Gdyni przy 
Placu Grunwaldzkim 

11865/13/VI/M - udzielenia zamówienia na zakup 
czasu antenowego na emisje materiałów 
promujących miasto, zakup licencji oraz 
produkcję bilbordów sponsorskich miasta 

 
2013-09-03: 

 
11866/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013 
11867/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

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

11868/13/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 

11869/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

11870/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11871/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11872/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11873/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11874/13/VI/U - akceptacji aneksu do umowy nr 
KB/650/UI/117/W/2013 

11875/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk zaproszeń na uroczystość upa-
miętniającą 74 rocznicę sowieckiej agresji 
na Polskę oraz Dzień Sybiraka 

11876/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 11683/13/VI/R z 
dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwier-
dzenia wyników konkursów dla rad dzielnic 
„Bezpieczna dzielnica” i „Gdynia po godzi-
nach” 

11877/13/VI/R - przyznania dotacji dla Stowarzy-
szenia Pomocy Zwierzętom – podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego, na powierzenie zadania z za-
kresu ekologii i ochrony zwierząt 

11878/13/VI/P - remont straŜnicy OSP Wiczlino 
11879/13/VI/P - przeglądu zestawu narzędzi hy-

draulicznych oraz zakupu węŜy hydraulicz-
nych 

11880/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 r. 

11881/13/VI/M - upowaŜnienia Dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budŜe-
towej Gminy Miasta Gdyni do dokonania 
zapłaty odszkodowania wynikającego z 
decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 
26.07.2013 r. 

11882/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ulicy Płk. Dąbka 165A, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

11883/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul. Wiejska 23 

11884/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Marynarska 22 

11885/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
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własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul. Marynarska 24 

11886/13/VI/M - lenia wykazu nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Ks. Stanisława 
Zawackiego przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas oznaczony - 3 lata 

11887/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Ks. Stanisława 
Zawackiego przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas oznaczony - 3 lata 

11888/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

11889/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Wójta Radtkego 45-47 

11890/13/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/89/78 z dnia 21 czerwca 1978 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Spokojnej 

11891/13/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 1959/2011/VI/M z dnia 
17.05.2011 r 

11892/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

11893/13/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez MłodzieŜowy Dom Kultu-
ry w Gdyni z pomieszczeń placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Gdynia 

11894/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów wraz z opiekunami z Gdyni do 
Geschwister Prenski Schule w Lubece 
oraz rewizyty gości z Niemiec w Gdyni w 
ramach wymiany międzyszkolnej 

11895/13/VI/P - uniewaŜnienia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 200 
000 EUR na wykonanie usługi konserwacji 
i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej 
systemu monitoringu wizyjnego miasta 
Gdyni 

11896/13/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 systemu 
monitoringu wizyjnego miasta Gdyni 

11897/13/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę sprzętu kompu-
terowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

11898/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na obsadzenie donic oraz połoŜenie traw-
nika z rolki o wartości do 14 000 EUR 

11899/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na cięcia drzew w celu odsłonięcia trzech 
punków widokowych na Kamiennej Górze 
o wartości do 14 000 EUR 

11900/13/VI/P - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-

cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2013 roku 

11901/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 8792/12/VI/S z dnia 
27.11.2012 r. w sprawie zabezpieczenia 
środków w roku 2013 na poczet rozliczania 
kosztów eksploatacyjnych oraz mediów do-
tyczących lokali uŜytkowanych przez UMG 
przy ul. Partyzantów 42, ul. Armii Krajowej 
44, ul. 3 Maja 27/31, ul. Świętojańskiej 
141, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycię-
stwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. 
Partyzantów 39 w Gdyni w 2013 roku 

11902/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie dodatkowe-
go oznakowania na inwestycji pn. „Budowa 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Klifu Nadmor-
skiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Or-
łowo” 

11903/13/VI/U - otwarcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie robót dodatkowych w ra-
mach zadania: „Budowa sali gimnastycz-
nej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cecho-
wej 22” 

11904/13/VI/M - udroŜnienia kanalizacji sanitarnej 
przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

11905/13/VI/M - wykonania remontów 4 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 4, Chwarz-
nieńskiej 6 i Rolniczej 10A 

11906/13/VI/M - wykonania remontu dachu gminne-
go budynku z lokalami uŜytkowymi przy ul. 
Świętojańskiej 5-7 w Gdyni 

11907/13/VI/M - wykonania wymiany instalacji ga-
zowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Chylońskiej 133 w Gdyni 

11908/13/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Chylońskiej 133, Opata 
Hackiego 15C, Zamenhofa 13 i ZboŜowej 
30 

11909/13/VI/M - usunięcia odpadów zgromadzo-
nych przez uŜytkownika gminnego lokalu 
mieszkalnego w budynku przy ul. Abraha-
ma 60 w Gdyni 

11910/13/VI/M - wykonania izolacji pionowej fun-
damentów i docieplenia budynku przy ul. 
Chylońskiej 100 w Gdyni 

11911/13/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013 
r. na wykonanie robót budowlanych, pole-
gających na „rozbudowie, przebudowie i 
adaptacji Dworca Morskiego oraz Magazy-
nu Tranzytowego na potrzeby Muzeum 
Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni” 

11912/13/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej dla realizacji inwestycji gminnej 
„Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – 
Oksywie etap II” 

11913/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn.: 
„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 
przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z bu-
dową przedszkola” 
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11914/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR w ramach zadania pn.: 
„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i bo-
isk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 
6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22” 

11915/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/12/UI/3/W/2013 z dn. 08.01.2013 r. na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Gra-
dowej, ŚnieŜnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w 
Gdyni” 

11916/13/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 ulicy Lipowej w Gdyni na od-
cinku od schodów przy ul. Gryfa Pomor-
skiego do skrzyŜowania z ul. Zwinisławy” 

11917/13/VI/U - uniewaŜnienia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 5 000 000 EUR na wykonanie za-
dania pn: „Zagospodarowanie fragmentu 
terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w re-
jonie mola i mostka nad rzeką Kaczą-2” 

11918/13/VI/U - podpisania porozumienia do umo-
wy nr KB/1188/UI/214/W/2012 z dnia 
15.10.2012 roku 

11919/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/273/UI/72/W/2013 z dn. 24.04.2013 r. 
na opracowanie zwiększonego zakresu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
związanej z budową ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ ul. Kartuskiej na odcinku od ul. 
Chylońskiej do ul. Jaskółczej w Gdyni 

11920/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 5 000 
000 EUR na robotę budowlaną: „Zaprojek-
towanie i wykonanie instalacji tryskaczowej 
wraz z zasilaniem w części podziemnej 
budynku MHT przy ul. Wójta Radtkego 
36/40 w Gdyni 

11921/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 5 000 
000 EUR na robotę budowlaną „Przebu-
dowa i zmiana sposobu uŜytkowania bu-
dynku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na 
potrzeby Ŝłobka” 

11922/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR na organizację stoiska oraz 
prezentację oferty inwestycyjnej Miasta 
Gdyni podczas Targów EXPO Real w Mo-
nachium, które odbędą się w dniach 7-9 
października 2013 roku 

11923/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania w 
trybie zamówienia z wolnej ręki, jako za-
mówienie uzupełniające do zamówienia 
podstawowego o wartości poniŜej 200 000 
EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpo-
wiedzialności cywilnej jednostek organiza-
cyjnych Gminy Miasta Gdynia (jednostki 
edukacji oraz Administracja Budynków 
Komunalnych nr 3 i nr 4) 

11924/13/VI/P - kontynuacji serwisu internetowego 
gdyniabusinessweek.pl 

11925/13/VI/O - zawarcia umowy zlecenia na pro-
wadzenie warsztatów z zakresu zajęć te-
atralno -wokalno- tanecznych w ramach 
wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr 
piosenki i tańca”, który uzyskał dofinanso-
wanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdy-
nia po godzinach” 

11926/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej dla Komendy Miejskiej Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej w X Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdyni 

11927/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 EUR na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych 
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieŜek 
rowerowych wraz z odwodnieniem, oświe-
tleniem i przebudową kolidującej infrastruk-
tury technicznej w wybranych lokalizacjach 
na terenie Gdyni” 

11928/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych na opłacenie składki za ubezpiecze-
nie obrazów wypoŜyczonych przez Urząd 
Miasta Gdyni – Urząd Stanu Cywilnego od 
Muzeum Miasta Gdyni 

11929/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie usłu-
gi wywozu i zniszczenia dokumentów, dla 
których upłynął czas przechowywania oraz 
dokumentów mających krótkotrwałe zna-
czenie, niepodlegających przechowywaniu 

11930/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delega-
cji z Seattle 

11931/13/VI/P - organizacji pobytu orkiestry turec-
kiej w Gdyni 

11932/13/VI/P - zakupu 200 egzemplarzy ksiąŜki 
mjr Zbigniewa Sujkowskiego „Bitwa o War-
szawę 1944” 

11933/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie oprawy 
promocyjnej 38. Gdynia Festiwal Filmowy 

11934/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia budyn-
ku gminnego przy ul. Uczniowskiej 2 

11935/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
7223/12/VI/P z 13.07.2012 r. w sprawie 
określenia wynagrodzenia prezesa Forum 
Kultury sp. z o.o. w Gdyni 

 
2013-09-10: 

 
11936/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Wa-
szyngtona 

11937/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania – „Prowadzenie na terenie 
Gdyni lokalnego ośrodka w ramach reali-
zacji Projektu działalności edukacyjno-
informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa 
imprez sportowych oraz zwalczania nega-



10 
 

tywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 
2013 roku” 

11938/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki „Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o. 

11939/13/VI/M - akceptacji treści Listu Patronackie-
go 

11940/13/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Abrahama 64, Bohaterów 
Starówki Warszawskiej 11, Dickmana 38, 
Zielonej 32, śeglarzy 5 i śelaznej 18A 

11941/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu uŜytkowym przy ul. Abrahama 
62 w Gdyni 

11942/13/VI/M - usunięcia awarii przyłącza instalacji 
wodociągowej gminnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Spacerowej 14 w Gdyni 

11943/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji kanaliza-
cji sanitarnej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Dickmana 28/11 w Gdyni 

11944/13/VI/M - wymiany grzejnika w mieszkaniu nr 
101 w gminnym budynku przy ul. Dickma-
na 38 w Gdyni 

11945/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na działce stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej przy ul. Szkolnej 

11946/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.23.2013) 

11947/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.23.2013) 

11948/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.24.2013) 

11949/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.24.2013) 

11950/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.22.2013) 

11951/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.22.2013) 

11952/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11953/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11954/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

11955/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR, na usługę wykonania i 
montaŜu zniszczonego oznakowania na te-
renie gdyńskich szlaków rekreacyjnych 

11956/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR, na usługę wykonania 
oprawy promocyjnej z okazji organizowa-
nych w Gdyni obchodów Światowego Dnia 
Turystyki 

11957/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie gdyńskich kalendarzy ksiąŜ-
kowych 

11958/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 2/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu schronienia 
dla osób bezdomnych oraz interwencyjne-
go noclegu osobom nietrzeźwym 

11959/13/VI/R - rozszerzenia składu osobowego 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni 

11960/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR, na świadczenie 
opieki nad bezdomnymi albo odebranymi 
właścicielowi zwierzętami gospodarskimi z 
terenu Gminy Miasta Gdyni 

11961/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 9248/13/VI/R z dnia 
2.01.2013 r. w sprawie przekazania do re-
alizacji wybranych przez radę dzielnicy 
Babie Doły przedsięwzięć inwestycyjno - 
remontowych na lata 2011 – 2014 

11962/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

11963/13/VI/S - dofinansowania kosztów kształce-
nia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni 

11964/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdy-
ni w 2013 r. 

11965/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ulicy Jana Kilińskie-
go/Antoniego Abrahama przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony 3 lata 

11966/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdyni 

11967/13/VI/P - dzierŜawy kanalizacji kablowej dla 
potrzeb systemu monitoringu wizyjnego 
miasta Gdyni usytuowanych w Śródmie-
ściu 

11968/13/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego – 
tunel ul. Morska – Dworzec PKP Gdynia 
Główna Osobowa 

11969/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonych w rejonie dawnej Stoczni Gdy-
nia 

11970/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na opracowanie analiz dla 
projektu planowanego do przedłoŜenia do 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013 Priorytet 3 Funkcje miejskie i metro-
politarne Działanie 3.1 Rozwój i integracja 
systemów transportu zbiorowego 

11971/13/VI/U - akceptacji umowy dotyczącej eks-
ploatacji przepompowni ścieków zrealizo-
wanej w ramach zadania: „Budowa i prze-
budowa kanałów deszczowych w Alei Mar-
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szałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

11972/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14 000 EUR, na wykonanie 
dokumentacji geotechnicznej do projektu 
budowy kanalizacji deszczowej wraz z od-
tworzeniem nawierzchni drogowych w uli-
cach: śmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopol-
skiej, Łowickiej i Sieradzkiej w Gdyni 

11973/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie prac przygo-
towawczych dla inwestycji przebudowy ka-
nalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich, 
Muchowskiego oraz na terenie Portu Wo-
jennego w Gdyni 

11974/13/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 pn.: „Zagospodarowanie fragmentu te-
renu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejo-
nie mola i mostka nad rzeką Kaczą” 

11975/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
zarządzenia nr 11756/13/VI/U w sprawie 
akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej 
zadania pn. „Rozbudowa ulicy Chwarz-
nieńskiej wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III le-
śny” 

11976/13/VI/M - wydatkowania środków na wystą-
pienie na drogę sądową przeciwko „NOR-
D” Sp. z o.o. z powództwem o zapłatę z ty-
tułu zaległości czynszowych 

11977/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do prawa własności nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Bosmańskiej, stanowiącej własność osoby 
prawnej 

11978/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup oprogramowania do przeglądania 
danych Urzędu Stanu Cywilnego 

11979/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy na wykonanie integracji 
platformy e-Urząd z systemem SIDAS 
EZD, realizowanej w ramach projektu pn. 
„Rozwój elektronicznych usług publicznych 
w Gdyni” 

11980/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy na dostawę, instalację i 
wdroŜenie elektronicznej platformy do ob-
sługi formularzy elektronicznych oraz do-
stawę i wdroŜenie w ramach tej platformy 
161 formularzy, realizowanej w ramach 
projektu pn. Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

11981/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie usługi nadzoru inwestor-
skiego nad uzupełniającymi robotami bu-
dowlanymi w zakresie określonym w Pro-

gramie Funkcjonalno-UŜytkowym w ra-
mach realizowanego zadania pn.: "Zinte-
growany System Zarządzania Ruchem 
TRISTAR" 

11982/13/VI/M - zlecenia do 14.000 EUR wykonania 
2000 naklejek z nadrukiem promującym 
miasto 

11983/13/VI/P - udźwiękowienia strony 
www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA 
WebReader 

11984/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na obsługę akcji „Sprząta-
nie Gdyni 2013” 

11985/13/VI/O - zawarcia umowy partnerskiej z 
Uniwersytetem Gdańskim na dofinanso-
wanie kosztów wyjazdu druŜyny ENAC-
TUS na Światowe Finały Konkursu ENAC-
TUS w Cancun w Meksyku 

11986/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR w związku z udziałem mia-
sta Gdyni w projekcie Polskapresse sp. z 
o.o. pt: „Rozwój przedsiębiorczości w Gdy-
ni” 

11987/13/VI/M - wykonania inspekcji TV wewnętrz-
nej instalacji kanalizacji sanitarnej w po-
mieszczeniach MSPR w Gdyni przy ul. 
świrki i Wigury 

11988/13/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej na terenie Zespołu Parkowo-
Dworskiego w Gdyni Kolibkach 

11989/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach zadania: „Budowa 
sali gimnastycznej, łącznika i boisk sporto-
wych dla SP Nr 6 

11990/13/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w 
związku z realizacją inwestycji „Przebudo-
wa skrzyŜowania ul. Morskiej z ul. Chyloń-
ską II w Gdyni w zakresie wykonania sy-
gnalizacji świetlnej w granicach pasa dro-
gowego” 

11991/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów wraz z opiekunami z Gdyni do 
Oberasbach w Bawarii w ramach wymiany 
międzyszkolnej 

11992/13/VI/K - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego powy-
Ŝej 200 000 EUR w trybie przetargu nie-
ograniczonego na udzielenie kredytu dłu-
goterminowego w wysokości do 35 mln zł z 
przeznaczeniem na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budŜetowego 

11993/13/VI/P - przekazania dotacji celowej dla 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Pił-
sudskiego 

11994/13/VI/P - przyjęcia darowizny 
11995/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 

9323/13/VI/P z 08.01.2013 r. 
11996/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 

11931/13/VI/P z 03.09.2013 r. 
11997/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie statuetki – 
specjalnej nagrody MłodzieŜowej Rady 
Miasta wręczanej w trakcie małej gali GFF 



12 
 

11998/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 24/2013 w sprawie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na zapewnieniu całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzin naturalnych 

11999/13/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

12000/13/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/579/MB/18/W/2013 z 26.06.2013 r. na 
wykonanie robót budowlanych, polegają-
cych na remoncie dachu kompleksu spor-
towego w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Jo-
wisza 60 w Gdyni 

12001/13/VI/U - zmiany umowy nr 
KB/498/UI/175/W/2011 z 28.09.2011 r. o 
wykonanie roboty budowlanej: „Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w al. 
Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających /zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni – etap I/ 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

12002/13/VI/U - uniewaŜnienia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200 000 EUR na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowych dla 
przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa przystani 
rybackiej w Gdyni – Oksywiu – etap II” 

12003/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 € na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia 
pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w 
Gdyni – Oksywiu – etap II” 

 
2013-09-16: 

 
12004/13/VI/P - organizacji spotkania samorządow-

ców 
 

2013-09-17: 
 
12005/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

12006/13/VI/M - zmiany systemu podłączenia insta-
lacji wodociągowej do gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chabrowej 4/1 w 
Gdyni 

12007/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę 7 boksów 
garaŜowych połoŜonych przy ul. Batorego 
w Gdyni (działki nr 568/71 i 74 KM 53) 

12008/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niewywiązania się 
Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi uprawnio-

nemu do niego z mocy wyroku sądowego 
(MS.7142.6.30.2013) 

12009/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12010/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12011/13/VI/M - wykazu nieruchomości o pow. 35 
m2 stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Płk. 
Dąbka – cz. dz.610/110 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia w trybie bezprzetar-
gowym na czas nieoznaczony 

12012/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości - o 
łącznej pow. 19 m2 -stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Tucholskiej/Knyszyńskiej - stanowiącej 
część działki nr 128/3 oraz część działki nr 
200/15 - przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia w trybie bezprzetargowym na czas nie-
oznaczony 

12013/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości - o 
łącznej pow. 12 m2 stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Godebskiego, stanowiącej część działki nr 
617/110 - przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia w trybie bezprzetargowym - na czas 
nieoznaczony 

12014/13/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z holenderskiego li-
ceum w Bussum w ramach wymiany mię-
dzyszkolnej – European Colours 

12015/13/VI/O - wyraŜenia zgody na prowadzenie w 
Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicz-
nych w Gdyni dokumentacji zajęć eduka-
cyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej 

12016/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na opiekę autorską nad oprogramowa-
niem: rejestr VAT i ekwiwalent dla StraŜy 
Miejskiej 

12017/13/VI/M - źródła finansowania, usługi hostin-
gu serwisu internetowego 
www.investgdynia.pl 

12018/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rdestowej 
w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

12019/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 
48-56 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
w trybie bezprzetargowym na czas nie-
oznaczony 

12020/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Maciejewicza prze-
znaczonej do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym na czas nieoznaczony 

12021/13/VI/P - organizacji „V Gdyńskich Warszta-
tów dla Osób Niepełnosprawnych z Psami 
Asystującymi” 

12022/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/1365/PON/19/W/2012 zawartej dnia 28 
grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Stowarzyszeniem Chorych na 
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Chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzi-
bą w Gdyni 

12023/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Chylonia pt. „Kulturalnie i aktywnie 
w Chyloni” w ramach konkursu „Gdynia po 
godzinach” 

12024/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 
celem zaopiniowania ofert złoŜonych w 
otwartym konkursie ofert na wspieranie re-
alizacji zadania „Prowadzenie na terenie 
Gdyni lokalnego ośrodka w ramach reali-
zacji Projektu działalności edukacyjno-
informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa 
imprez sportowych oraz zwalczania nega-
tywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 
2013 roku” 

12025/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

12026/13/VI/S - wyraŜenia zgody na renowację 
krzeseł w budynku UMG wartości do 
14000 EUR 

12027/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wydruk posterów o wartości do 14.000 
EUR oraz usługę wykonania nasadzeń 
drzew i krzewów o wartości do 14 000 
EUR 

12028/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na wykonanie materiałów re-
klamowych wraz z montaŜem i demonta-
Ŝem 

12029/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

12030/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Kuśnierskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 2 lata 

12031/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Augustyna Necla prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

12032/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości – 
o łącznej pow. 19 m² - stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Płk. Dąbka – stanowiącej część działki 
nr 86/31 - przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia na czas nieoznaczony 

12033/13/VI/M - określenia warunków nabycia nie-
ruchomości połoŜonej przy ul. Zawiszy 
Czarnego 

12034/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
11911/13/VI/M z dnia 03.09.2013r. w 
sprawie zmiany umowy nr 
KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013r. 
na wykonanie robót budowlanych, polega-
jących na „rozbudowie, przebudowie i ad-
aptacji Dworca Morskiego oraz Magazynu 
Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emi-
gracji ul. Polska 1 w Gdyni” 

12035/13/VI/M - udzielenia zamówienia na wykona-
nie usługę: Nadzoru i kontroli prac geode-
zyjnych wykonywanych w ramach zadania 
nr 1 „Modernizacji ewidencji gruntów i bu-

dynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno – 
Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)- etap I” 

12036/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na realizację projektu artystycznego 
„Teatr Gdynia Główna” 

12037/13/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy w sprawie transportu i opieki pod-
czas dowozu dzieci niepełnosprawnych do 
Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ulicy 
Kapitańskiej 37 w Gdyni 

12038/13/VI/P - przygotowanie scenariusza i pro-
wadzenie uroczystości 

12039/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Wielki Kack koncertu muzyki 
klasycznej w dniu 06.10.2013 r. 

12040/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na promocję miasta w wydawnictwie „Atlas 
miast województwa pomorskiego” 

12041/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dwójki dzieci do Ośrodka Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewido-
mego i Niedowidzącego w Sobieszewie 

12042/13/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 31, 
Chrzanowskiego 11, Chrzanowskiego 21, 
Chrzanowskiego 21 i Świętojańskiej 86 

12043/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
12000/13/VI/M z dnia 10.09.2013r. w 
sprawie zmiany umowy nr 
KB/579/MB/18/W/2013 z dnia 26.06.2013r. 
na wykonanie robót budowlanych, polega-
jących na remoncie dachu Kompleksu 
Sportowego w Zespole Szkół nr 15 przy ul. 
Jowisza 60 w Gdyni 

12044/13/VI/M - wykonania remontów 3 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Arciszewskich 23, śelaznej 
16B i śelaznej 18B 

12045/13/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonych w Gdyni przy ul. Nowodwor-
skiego i ul. Dachnowskiego 

12046/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie ak-
tualizacji spotu promującego wydarzenie z 
kalendarza imprez miejskich 

12047/13/VI/M - udzielenia zamówienia publiczne-
go, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 
modułu działu wydarzeń gospodarczych z 
Gdyni w serwisie internetowym Gdyńskie-
go Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

12048/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn.: „Budowa i prze-
budowa kanałów deszczowych w Alei Mar-
szałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni) oraz bu-
dowa przepompowni ścieków wraz z kolek-
torem grawitacyjnym i tłocznym przy Bul-
warze Nadmorskim w Gdyni” 

12049/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
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200 000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej dla zadania 
p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i 
ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dą-
browa w Gdyni” 

12050/13/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” 

12051/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 Euro na opracowanie 
wielobranŜowej 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 

12052/13/VI/U - udzielenia zamówienia na rozpisa-
nie i rozstrzygnięcie przetargu na wyłonie-
nie Generalnego Wykonawcy zadania pn.: 
„Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmo-
wej w Gdyni z parkingiem podziemnym i 
kolejką na Kamienną Górę” 

12053/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR w ramach zadania: „Budo-
wa sali gimnastycznej, łącznika i boisk 
sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Gdyni przy ul. Cechowej 22” 

12054/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie 
skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Po-
mocy Społecznej w Wejherowie przy ul. 
Św. Jacka 14 

12055/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie 
skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Po-
mocy Społecznej w Wejherowie przy ul. 
Św. Jacka 14 

12056/13/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie – z 
Muzeum Miasta Gdyni - umowy w sprawie 
współorganizacji uroczystości wręczenia 
wyróŜnień dla najlepszych maturzystów w 
roku szkolnym 2012/2013 przez Muzeum 
Miasta Gdyni 

12057/13/VI/P - wprowadzenia Regulaminu przy-
znawania i korzystania z karty „Gdynia Ro-
dzinna” oraz określenia jej wzoru 

12058/13/VI/U - zatwierdzenia realizacji w trybie 
lokalnej inicjatywy inwestycyjnej nowego 
zadania inwestycyjnego dotyczącego bu-
dowy kanalizacji deszczowej, miejsc posto-
jowych, chodnika wzdłuŜ ulicy Stanisławy 
Fleszarowej-Muskat w Gdyni 

12059/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/618/UI/111/W/2013 z 08.07.2013 r. na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa 
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 
przy ul. Łowickiej 4 w Gdyni” 

12060/13/VI/M - upowaŜnienia dyrektora ZDiZ w 
Gdyni – jednostki budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni do dokonania zapłaty odszko-
dowania wynikającego z decyzji Wojewody 
Pomorskiego z 6.09.2013 r. nr WG-
III.7570.421.2011.MS1 

12061/13/VI/P - uniewaŜnienia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 200 
000 EUR na wykonanie usługi konserwacji 
i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej 
systemu monitoringu wizyjnego miasta 
Gdyni 

12062/13/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 systemu 
monitoringu wizyjnego miasta Gdyni 

 
2013-09-18: 

 
12063/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 

Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w 
Trokach na Litwie w ramach współpracy 
międzyszkolnej z Zespołem Szkół nr 15 w 
Gdyni 

12064/13/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji Mistrzostw Szkół Gdyni w biegu na 
orientację oraz kursu animatorów biegu na 
orientację dla nauczycieli gdyńskich szkół 

 
2013-09-19: 

 
12065/13/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjne-

go Urzędu Miasta Gdyni 
 

2013-09-24: 
 
12066/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-

nicy Witomino-Radiostacja imprezy kultu-
ralnej „Wieczór Zaduszkowy” 

12067/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na III Międzynarodowym Bał-
tyckim Konkursie Pianistycznym 

12068/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki 
Janusza Grabowskiego „Przesyłka znad 
Bosforu” 

12069/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Kazimierza Małkowskiego i Dariusza Mał-
szyckiego pod roboczym tytułem „Bedeker 
Gdyński” 

12070/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Romana Stinzinga„Moi Bitelsi czyli Ŝycie 
na 33 1/3 obrotu” 

12071/13/VI/P - dofinansowania wydania „Zeszytów 
Gdyńskich Nr 8” 

12072/13/VI/P - organizacji Summer End Festiwal 
12073/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 

„Wierni Akowskiej Przysiędze” 
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12074/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Sandomierskiej 5 w Gdyni 

12075/13/VI/M - wykonania remontów 3 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Świętojańskiej 139, Traugut-
ta 2D i Władysława IV 34B 

12076/13/VI/M - wykonania przycinki drzew na 
terenach gminnych będących w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni 

12077/13/VI/M - wykonania przycinki krzewów i 
drzew na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 4 w Gdyni 

12078/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i 
Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej 
i Nowowiczlińskiej 

12079/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Orłowo i 
Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: 
Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej 

12080/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług doradczych w zakre-
sie zagadnień ekonomiczno – finansowych 
systemu funkcjonowania lotnisk 

12081/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
przyszkolnej 30 Gdyńskiej Wodnej DruŜyny 
Harcerzy wraz z opiekunami z Gdyni do 
Lipska 

12082/13/VI/O - upowaŜnienia Pani Ewy Łowkiel – 
Wiceprezydent Miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych w realizacją projektu "Być 
uczniem i mistrzem - rozwój kompetencji 
językowych i metod nauczania wg stan-
dardów europejskich" 

12083/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
10465/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23 kwietnia 2013 roku 

12084/13/VI/O - zakupu sprzętu komputerowego dla 
Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni 
z okazji jubileuszu 50 –lecia istnienia pla-
cówki 

12085/13/VI/O - zakupu tablicy interaktywnej dla I 
Akademickiego Liceum Ogólnokształcące-
go w Gdyni z okazji jubileuszu 65 –lecia 
istnienia placówki 

12086/13/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Brukarskiej 

12087/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
na przygotowanie i druk oraz zakup zdjęć 
do folderu turystycznego „Gateway to Po-
land” 

12088/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłaty notarialną oraz sądową 

12089/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dantyszka przeznaczo-

nej do wydzierŜawienia w trybie bezprze-
targowym 

12090/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 47 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12091/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 45 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12092/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 43 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12093/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony – 3 
lata 

12094/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług prawniczych na zle-
cenie Miasta 

12095/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki ks. 
Antoniego Kopacza „Obrona Kępy Oksyw-
skiej. Nieznane relacje Obrońców Polskie-
go Morza 1 IX – 19 IX 1939 r.” 

12096/13/VI/P - zatwierdzenia Regulaminu Akade-
mii EXPERYMENTU oraz ustalenia opłaty 
za uczestnictwo 

12097/13/VI/O - powołania Komisji do zaopiniowa-
nia wniosków o przyznanie nagród Prezy-
denta Miasta Gdyni na 2013 rok dla pra-
cowników gdyńskiej ochrony zdrowia 

12098/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

12099/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
8655/12/VI/S 

12100/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
8655/12/VI/S 

12101/13/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na świadczenie 
usług pocztowych i kurierskich na rzecz 
Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-2016 

12102/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na wykonanie opracowania ak-
tualnej mapy ścieŜek rowerowych Gdyni 
wraz z licencją do wielokrotnego wykorzy-
stania w materiałach promocyjnych Miasta 

12103/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego celem regulacji stanu prawnego 
nieruchomości przy ul. Komandorskiej 1 

12104/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Spokojnej, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości sąsiednich 

12105/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
9856/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 26 lutego 2013 r. 
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12106/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitar-
nej dla posesji połoŜonych przy ul. Płk. 
Dąbka 222A, 224, 226” 

12107/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek pod budowę mostka 
na Strudze Cisowskiej 

12108/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1338/UI/246/W/2012 z dnia 10.12.2012 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebu-
dowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku 
od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 
wraz z infrastrukturą techniczną, budową 
kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyj-
nego” 

12109/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1367/UI/249/W/2012 z dnia 14.12.2012 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa 
ul. Kołłątaja w Gdyni wraz z przebudową 
infrastruktury technicznej” 

12110/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej obiektu – zasilanie 
sygnalizacji świetlnej zlokalizowanego w 
Gdyni przy ulicy Morskiej, działka 454/20 

12111/13/VI/P - ubezpieczenia monitoringu wizyj-
nego Miasta 

12112/13/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organi-
zacyjnego Teatru Muzycznego im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni 

12113/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na realizację projektu 
artystycznego „Teatr Gdynia Główna” 

12114/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas nieoznaczony 

12115/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyń-
skiej Rady Rowerowej 

12116/13/VI/P - akceptacji treści aneksu do umowy 
z Agencją Rozwoju Pomorza S.A 

12117/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji sieci gazowej w ulicach 
Apollina i Izydy 

12118/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, 
Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. 
Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

12119/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn. „Zabezpieczenie 
skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni” 

12120/13/VI/P - wykonania rysunków do kalendarza 
„Gdynia bez barier” na rok 2014 

12121/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację oraz prze-

prowadzenie 28 września 2013 r. imprezy 
„Psie fikołki” w ramach programu „Pies w 
wielkim mieście” 

12122/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
11810/13/VI/P z 27 sierpnia 2013 r. 

12123/13/VI/R - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na wykonanie tablic PCV z nadrukami 
informacyjnymi z zasadami selektywnej 
zbiórki odpadów oraz otworami do monta-
Ŝu 

12124/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w postaci na-
klejek na pojemniki na odpady 

12125/13/VI/M - wykonania podziału i przebudowy 
gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Le-
gionów 61 na dwa samodzielne lokale 
mieszkalne 

12126/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
5/2013 wspólnoty mieszkaniowej budynku 
przy ul. Śląskiej 51 bl. I 

12127/13/VI/M - sprzedaŜy nakładów inwestycyj-
nych poniesionych na obiekt Gdynia Info-
Box w latach 2010/2011 

12128/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na emisję ogłoszenia pra-
sowego na potrzeby Gdyńskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości na łamach 
„Gazety Wyborczej” 

12129/13/VI/P - zlecenia produkcji kart „Gdynia 
Rodzinna” 

 
2013-09-25: 

 
12130/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013 
12131/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

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

12132/13/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 

 
2013-09-27: 

 
12133/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 

12079/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 24.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłoŜonego do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, 
rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Arma-
torów i Kasztanowej 

 
2013-09-30: 

 
12134/13/VI/P - zawarcia umowy z Międzynarodo-

wym Stowarzyszeniem Planistów Miejskich 
i Regionalnych ISOCARP/AIU/IGSRP 

12135/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 
na rok 2013 
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12136/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2013 
rok 

12137/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki obejmującego nabycie prawa 
oraz dokumentacji projektowej dla zadania 
pn.: Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej w Gdyni z parkingiem podziem-
nym i kolejką na Kamienną Górę 

12138/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia wspólnego w trybie prze-
targu nieograniczonego powyŜej 5.000.000 
EUR na zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych związanych z budową bu-
dynku Gdyńskiego Centrum Filmowego 
wraz z parkingiem podziemnym pod Pla-
cem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem 
Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką 
na Kamienną Górę 

12139/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy 
Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyŜo-
wania z ulicą Chylońską II do skrzyŜowania 
z ulicą Kcyńską” 

 
2013-10-01: 

 
12140/13/VI/P - współorganizacji obchodów roczni-

cy wysiedleń ludności Gdyni 
12141/13/VI/P - współorganizacji projekcji filmu 

dokumentalnego i debat 
12142/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-

nym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 
38 w Gdyni 

12143/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 11 
w Gdyni 

12144/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 10 w Gdyni 

12145/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dą-
browskiego 59 w Gdyni 

12146/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ujej-
skiego 23 w Gdyni 

12147/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
piwnicy naleŜącej do gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Wojewody Wacho-
wiaka 43 w Gdyni 

12148/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Słowackiego 53 w Gdyni 

12149/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Chrzanow-
skiego 21 w Gdyni 

12150/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wój-
ta Radtkego 44 w Gdyni 

12151/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Stolarskiej 5A w Gdyni 

12152/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
lokalu mieszkalnym przy ul. ZboŜowej 30 w 
Gdyni 

12153/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

12154/13/VI/M - wykonania remontu muru oporo-
wego na terenie naleŜącym do Gminy przy 
ul. Morskiej 27-29 w Gdy 

12155/13/VI/M - wymiany okna w pralni w gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Chwarz-
nieńskiej 8 w Gdyni 

12156/13/VI/M - odprowadzenia wód opadowych z 
gminnej nieruchomości przy ul. Kołobrze-
skiej 7 w Gdyni 

12157/13/VI/M - wykonania prac remontowych w 
gminnym lokalu uŜytkowym przy ul. Płk. 
Dąbka 189 w Gdyni 

12158/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 
38 w Gdyni 

12159/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14 000 
EUR na opracowanie opinii technicznej, 
dotyczącej bezpieczeństwa konstrukcji ko-
puły Ŝelbetowej budynku przy ul. Polskiej 1 
w Gdyni 

12160/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
11910/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 03 września 2013 r. w sprawie wyko-
nania izolacji pionowej fundamentów i do-
cieplenia budynku przy ul. Chylońskiej 100 
w Gdyni 

12161/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12162/13/VI/U - zamówienia rozpoznania konserwa-
torskiego kamieniarki stosowanej do zdo-
bienia budynków w Gdyni w okresie mię-
dzywojennym 

12163/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 7132/12/VI/R z dnia 
03.07.2012 r. w sprawie przekazania do 
realizacji wybranych przez radę dzielnicy 
Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - 
remontowych na lata 2011 – 2014 

12164/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dzierŜawę i serwis centrali telefonicznej 
oraz łącza pomiędzy modułami centrali 

12165/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłaty roczne za 2013 rok z tytułu uŜytko-
wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa i własność 
Agencji Nieruchomości Rolnych 

12166/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na realizację promocji miasta 
Gdyni 

12167/13/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez MłodzieŜowy Dom Kultu-
ry w Gdyni z sali gimnastycznej w X Li-
ceum Ogólnokształcącym 

12168/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej i jednej szatni w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni 

12169/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie hali 
sportowej i pomieszczeń socjalnych w 
Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni 

12170/13/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy w sprawie współorganizacji uro-
czystości wręczenia Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni przez Muzeum Miasta Gdyni 
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12171/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
6079/12/VI/P z dnia 17.04.2012 w sprawie 
zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Po-
morza S.A. dot. prowadzenia Biura Pomor-
skiego z siedzibą w Pekinie 

12172/13/VI/P - powołania składu kapituły konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” oceniającej prace 
zgłoszone na konkurs 

12173/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

12174/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji c.o. w 
gminnych lokalach mieszkalnych ul Dick-
mana 20, 22 i 30 w Gdyni 

12175/13/VI/M - wymiany etaŜowego pieca 
grzewczego w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni 

12176/13/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013r 
na wykonanie robót budowlanych: ”Rozbu-
dowa , przebudowa i adaptacja Dworca 
Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego 
na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 
w Gdyni” 

12177/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego – przeprowadzenie 
postępowania spadkowego po byłym wła-
ścicielu nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Kuśnierskiej 

12178/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie zasilania re-
zerwowego dla budynku Urzędu Miasta 
przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni 

12179/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie prac przygo-
towawczych dla rozbudowy ulicy Zielonej w 
Gdyni wraz z budową sieci oświetleniowej, 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej i 
przebudową schodów wejściowych do bu-
dynku 

12180/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas nie-
oznaczony 

12181/13/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 

12182/13/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. 

12183/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na przygotowaniu i dostar-
czaniu posiłków osobom objętym wspar-
ciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gdyni 

12184/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie tablicy re-
klamowej dla projektu pn: „Rozbudowa 
przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie – 
etap II” 

12185/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na usługę – audit odnowie-
niowy Systemu Zarządzania Jakością ISO 
9001:2008 w Urzędzie Miasta Gdyni 

12186/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/1364/PON/18/W/2012 zawartej dnia 31 
grudnia 2012r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Polskim Towarzystwem Walki z 
Mukowiscydozą 

12187/13/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 pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej, 
miejsc postojowych, chodnika wzdłuŜ od-
cinka ulicy Stanisławy Fleszarowej – Mu-
skat w Gdyni” 

12188/13/VI/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
pozwolenia na budowę w zakresie budowy 
sieci kanalizacji deszczowej oraz przebu-
dowy ulicy Stanisławy Fleszarowej – Mu-
skat w Gdyni w trybie Lokalnych Inicjatyw 
Inwestycyjnych 

12189/13/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.: „Zagospodarowanie fragmen-
tu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w 
rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą” 

12190/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa szko-
ły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 
93 w Gdyni wraz z budową przedszkola” 

12191/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na realizację działań promu-
jących miasto z okazji Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego Gdynia 2013 

12192/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kalksztajnów przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

12193/13/VI/P - zawarcia umowy z Agencją Rozwo-
ju Pomorza S.A. 

12194/13/VI/P - organizacji koncertu artystów mek-
sykańskich w Gdyni 

12195/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na modernizację systemu 
podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej i 
usprawnienie funkcji ogrzewania w budyn-
ku NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana ul. 
Legionów 67 

12196/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę rocznej dzierŜawy łączy transmi-
sji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibą 
ZUS 

12197/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 
2078/11/VI/S z dnia 24.05.2011 r. w spra-
wie zatwierdzenia wyników postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego do 
193.000 EUR na usługi telefonii komórko-
wej wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu 
Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru ofe-
renta oraz zmiany zapisów umowy 
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SK/1240/128-w/2011 zawartej z Polkomtel 
S.A 

12198/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy Gdyńskie Uro-
dziny Niepodległej 

12199/13/VI/R - powołania zespołu ds. realizacji 
projektu: „Zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery, dzięki zakupowi auto-
busów hybrydowych zasilanych gazem 
CNG na potrzeby świadczenia transportu 
publicznego w Gdyni” 

12200/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 
szkolnej oraz sali nr 26 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni 

12201/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na publikację reklamy Mię-
dzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2013 w Gazecie Wyborczej Trój-
miasto oraz materiału promującego miasto 
w miesięczniku Live and Travel 

12202/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 
9269/13/VI/S z dnia 02.01.2013 r. w spra-
wie przekazania środków finansowych na 
bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów 
słuŜbowych dla pracowników Urzędu Mia-
sta Gdyni 

 
2013-10-08: 

 
12203/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-

sta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Szafranowej 14 w Gdyni 

12204/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pu-
stej 7B w Gdyni 

12205/13/VI/M - remontu sufitu w pokoju w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Abraha-
ma 51A w Gdyni 

12206/13/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 

12207/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

12208/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12209/13/VI/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do za-
łatwiania spraw wynikających z Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 
1729) 

12210/13/VI/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do za-
łatwiania spraw wynikających z Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 
1729) 

12211/13/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 

12212/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
14.000,00 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego w zakresie instalacji elek-
trycznych w okresie realizacji i gwarancji 
nad robotą budowlaną „Przebudowa i 
zmiana sposobu uŜytkowania budynku 
przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrze-
by Ŝłobka” 

12213/13/VI/M - postawienia wiaty śmietnikowej na 
uŜytek mieszkańców gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 i 
30 w Gdyni 

12214/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji wod.-
kan. w gminnym lokalu przy ul. 3 Maja 13 
w Gdyni 

12215/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr 
PON/14/PFRON/2012 zawartej dnia 5 
grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Gdyńskim Stowarzyszeniem na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektu-
alnie „Dom Marzeń” 

12216/13/VI/P - zmiany umowy nr 70/D/JB/13 za-
wartej w dniu 26.06.2013 roku pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a fundacją „Sztorm 
Gdynia” na realizację zadania publicznego: 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy z 
terenu Gdyni w zakresie piłki noŜnej 
dziewcząt” 

12217/13/VI/P - zmiany umowy nr 106/D/JB/13 
zawartej w dniu 01.07.2013 roku pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Klubem Sportowym 
„Delfin” na realizację zadania publicznego 
– „III Ogólnopolskie zawody pływackie 
„Gdyńskie Delfinarium” 

12218/13/VI/S - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego o war-
tości poniŜej 200.000 EUR w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę dla 
Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych 
oraz odbiór i złomowanie uŜywanych tablic 
rejestracyjnych 

12219/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 11897/13/VI/S 

12220/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

12221/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na sporządzenie opinii do-
tyczącej jakości prac klasyfikacyjnych wy-
konanych w ramach zadania nr 1 „Moder-
nizacji ewidencji gruntów i budynków Mia-
sta Gdyni obręb Chwarzno – Wiczlino (nr 
teryt 226201_1.0011)- etap I” 

12222/13/VI/M - zmiany zapisów umowy nr 
SK/1340/MK/1-W/2013 z dnia 14 sierpnia 
2013 roku na przeprowadzenie „Moderni-
zacji ewidencji gruntów i budynków Miasta 
Gdyni obręb Chwarzno – Wiczlino (nr teryt 
226201_1.0011)” 
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12223/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 34 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12224/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 36 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12225/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 58 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12226/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanej garaŜami przeznaczonej do 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej przy ul. Śląska 74A w 
Gdyni 

12227/13/VI/M - wyraŜenia zgody o wystąpienie na 
drogę postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego (ul. Olgierda 89) 

12228/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
wykonania oraz zakupu gier edukacyjnych 

12229/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie wydruku 50 
egzemplarzy opracowania dotyczącego 
dobrych praktyk w zakresie zewnętrznych 
audytów sprawozdań finansowych jedno-
stek samorządu terytorialnego w trzech 
wersjach językowych: polskiej, angielskiej 
oraz rosyjskiej w ramach projektu pn: Good 
governance and cooperation – response to 
common challenges in public finance 

12230/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych na opłacenie składki za ubezpiecze-
nie wolontariuszy świadczących pracę w 
Urzędzie Miasta Gdyni w zakresie Na-
stępstw Nieszczęśliwych Wypadków 

12231/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
9559/13/VI/S z dnia 29.01.2013 r. w spra-
wie zakupu biletów PKP-SKM jednorazo-
wego przejazdu do celów słuŜbowych dla 
pracowników UMG 

12232/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

12233/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wspieranie realizacji zadania 
„prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego 
ośrodka w ramach realizacji Projektu dzia-
łalności edukacyjno-informacyjnej w zakre-
sie bezpieczeństwa imprez sportowych 
oraz zwalczania negatywnych zjawisk w 
sporcie Kibice Razem w 2013 roku” 

12234/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 97 

12235/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 97 

12236/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 97 

12237/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 97 

12238/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 80 

12239/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 80 

12240/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/707/MB/22-
W/2013 z dnia 14.08.2013r. na wykonanie 
robót budowlanych, polegających na wy-
konaniu instalacji przeciwpoŜarowych SAP 
i DSO w Miejskiej Hali Targowej przy ul. 
Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni – II etap 

12241/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
KB/99/PD/20-W/2013 

12242/13/VI/O - sfinansowania organizacji uroczy-
stości związanej z gdyńskimi obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej 

12243/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzego-
rzewskiej w Sopocie 

12244/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzego-
rzewskiej w Sopocie 

12245/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji 
konkursu „Co? Gdzie? Kiedy?” którego 
współorganizatorem jest Gimnazjum nr 1 w 
Gdyni 

12246/13/VI/P - zorganizowania obchodów Dnia 
Papieskiego w dniu 13 października 2013 
r. 

12247/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup apara-
tów fotograficznych na potrzeby UMG war-
tości do 14 000 EUR 

12248/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanej garaŜami przeznaczonej do 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej przy ul. Pomorskiej 
27A w Gdyni 

12249/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na wykonanie materiałów promu-
jących miasto 

12250/13/VI/M - zwrotu kosztów, poniesionych 
przez Administrację Budynków Komunal-
nych Nr 4 na opracowanie operatu wodno-
prawnego na podczyszczanie ścieków od-
prowadzanych do kanalizacji sanitarnej z 
Miejskiej Hali Targowej 

12251/13/VI/S - wyraŜenia zgody na modernizację 
systemu alarmowego o wartości do 14.000 
EUR 
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12252/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup urzą-
dzeń wielofunkcyjnych firmy Canon - 4 
sztuk IR2520 i 1 sztuki IR1133 oraz pod-
zespołów do kserokopiarek dla UMG o 
wartości do 14.000 EUR 

12253/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na przy-
gotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom 
objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gdyni 

12254/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. śu-
kowskiej w Gdyni 

12255/13/VI/P - przeprowadzenia imprezy kultural-
nej „Pop Up Kolibki – Parapetówka” w 
dniach 12-13 października 2013r. 

12256/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę wyposaŜenia GSM dla 2 info-
matów zewnętrznych 46'' oraz uruchomie-
nie dla ww. urządzeń szerokopasmowego 
dostępu do Internetu 

12257/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013r. 

12258/13/VI/P - współorganizacji akcji informacyjnej 
MOVEMBER GDYNIA na rzecz podnosze-
nia świadomości i profilaktyki zdrowotnej 
wśród mieszkańców Gdyni 

12259/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 
Morskiej w Gdyni 

12260/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 
16.10.2012r. dotyczącej zadania 
pn.:„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i 
boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22” 

12261/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji inwestycji pn. „Zagospoda-
rowanie fragmentu terenu przy ulicy Or-
łowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka 
nad rzeką Kaczą” 

12262/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości - o 
łącznej pow. 20 m2 - stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Czwartaków - stanowiącej część działki nr 
635/110 przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia w trybie bezprzetargowym na czas nie-
oznaczony 

12263/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na produkcję i emisję audycji 
telewizyjnej z okazji Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego Gdynia 2013 

12264/13/VI/O - upowaŜnienia Pani Ewy Łowkiel - 
Wiceprezydent Miasta Gdyni 

12265/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego z wol-
nej ręki o wartości do 14.000 EUR na usłu-
gę - audit odnowieniowy Systemu Zarzą-
dzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzę-
dzie Miasta Gdyni 

12266/13/VI/P - tłumaczenia konsekutywnego z j. 
polskiego na j. angielski 

12267/13/VI/P - przejęcia od Centrum Kultury do-
meny gdyniarodzinna.pl 

12268/13/VI/R - organizacji warsztatów na temat 
sposobów komunikacji pt. "Jak mówić i 
rozmawiać, aby być wysłuchanym i zrozu-
mianym" dla przedstawicieli organizacji po-
zarządowych 

12269/13/VI/O - upowaŜnienia Pani ElŜbiety Zaręby 
- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Gdyni 

12270/13/VI/P - opracowania i druku folderu 
 

2013-10-10: 
 
12271/13/VI/P - lądowania cywilnego statku po-

wietrznego typu EXTRA 300S na lotnisku 
wojskowym Oksywie 

 
2013-10-11: 

 
12272/13/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej 
 
______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [494] – 23.10.2013 – radny Marcin Horała – w 

sprawie problemów związanych z inwestycją 
Silver House  - odpowiedź 06.11. 

2. [495] – 23.10.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie remontów chodników w dzielnicy 
Chylonia (2007-2013) – odpowiedź 04.11. 

3. [496] – 23.10.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie problemów mieszkańców budynku 
przy ul. Morskiej 219-225 – odpowiedź 06.11. 

4. [497] – 23.10.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie moŜliwości utworzenia w śródmieściu 
Gdyni parku kulturowego – odpowiedź 06.11. 

5. [498] – 23.10.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie planów miasta wobec nieruchomości 
przy ul. Partyzantów – odpowiedź 08.11. 

6. [499] – 24.10.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. śurawiej na odcinku 
ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej - odpo-
wiedź 07.11. 

7. [500] – 24.10.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. Pawiej w osiedlu 
Pustki Cisowskie – Demptowo – odpowiedź 
07.11. 

8. [501] – 24.10.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. Jaskółczej w osiedlu 
Pustki Cisowskie – Demptowo – odpowiedź 
07.11 

9. [502] – 28.10.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie wzrostu natęŜenia ruchu w 
związku z realizacją budowy pawilonu han-
dlowego na działce przy ul. Rolniczej w Gdyni 
– odpowiedź 12.11. 
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10. [503] - 28.10.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie kosztu tworzenia i doto-
wania miejsc w Ŝłobkach na terenie Gdyni – 
odpowiedź 08.11. 

11. [504] - 28.10.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie ochrony roślinności o wy-
sokiej wartości przyrodniczej w skali miasta 
Gdyni – odpowiedź 12.11. 

12. [505] - 31.10.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania 
części parkometrów – odpowiedź 14.11. 

13. [506] - 05.11.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie likwidacji na stronie www.gdynia.pl 
konkursów „Piękna” i „Bezpieczna dzielnica” 
– odpowiedź 15.11. 

14. [507] - 05.11.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie badań natęŜenia ruchu pojazdów w 
rejonie ul. Wolności – odpowiedź 19.11. 

15. [508] - 05.11.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wyrównania terenu przy krawęŜniku 
ul. II MPS, 

16. [509] - 05.11.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wyjaśnienia postępowania w spra-
wie starań p. A.Stawczuka o uzyskanie lokalu 
socjalnego – odpowiedź 14.11. 

17. [510] - 05.11.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania ławek i huśtawki 
przy ul. Śląskiej 51b – odpowiedź 18.11. 

18. [511] - 05.11.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na ul. Kalksztajnów – odpowiedź 
21.11. 

19. [512] - 05.11.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie poprawy organizacji targów „Dary 
Ziemi” – odpowiedź 18.11. 

20. [513] - 07.11.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie budowy ciągu pieszego od pętli 
trolejbusowej na Pustkach Cisowskich do osie-
dla Zamek 

21. [514] - 07.11.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych na ul. Kartuskiej - odpo-
wiedź 19.11. 

22. [515] - 07.11.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyŜo-
waniu ul. Morskiej i Kartuskiej – odpowiedź 
22.11. 

23. [516] - 20.11.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie likwidacji pawilonów handlowych 
na rogu ul. Władysława IV i Armii Krajowej 

24. [517] - 20.11.2013 – radna Mirosława Król – w 
sprawie nasadzeń roślinnych i kwiatowych na 
pasie pomiędzy chodnikiem a ciągiem pieszym 
(ul. Unruga) 

25. [518] - 20.11.2013 – radna Mirosława Król – w 
sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w 
Gdyni Oksywiu, 

26. [519] - 20.11.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie szczegółowej informacji o plano-

wanych w 2014 r. wydatkach na realizację pro-
gramy „Gdynia Rodzinna”, 

27. [520] - 20.11.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie szczegółowej informacji o plano-
wanych wydatkach na promocję w roku 2014 

_________________________________________ 
 


