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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Oświaty – 20 listopada: 
 
Miejsce posiedzenia: Zespół Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Władysława IV 
Na terenie szkoły członków komisji gościł Dyrektor M. 
Prusak.  
W posiedzeniu wzięły udział: Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel, przedstawicielki oświatowych związków zawodo-
wych.  
Struktura szkoły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Li-
ceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go w gimnastyce artystycznej (jedyna w Polsce).  
Liczba uczniów: 434 
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała, Ŝe szkoły 
mistrzostwa sportowego wchodzące w skład szkół spor-
towych otrzymują dofinansowanie z ministerstwa.  
Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe warto poszukiwać dyscy-
plin, wokół których szkoła będzie działać (gimnastyczki 
nie wypełnią szkoły). Tym samym największym wyzwa-
niem jest rekrutacja 
Dyrektor szkoły mówił o działaniach podejmowanych w 
celu propagowania szkoły, a więc m.in. sportowego, 
zdrowego stylu Ŝycia. Podejmowane są próby, poprzez 
organizowanie imprez, wykreowania mody na sport. 
Organizowane są festyny dla przedszkoli przy współ-
udziale rady dzielnicy. Nawiązana jest współpraca z 
GOSiR-em i klubami sportowymi.  
Szkoła reklamuje się m. in. w miejskim „Ratuszu”.  
Uczniowie otrzymują  nagrody i wsparcie finansowe w 
róŜnych gremiach.  
Zapytany przez Wiceprezydent o liczbę uczniów spoza 
Gdyni, p. M. Prusak wskazał na dziewczęta trenujące 
piłkę ręczną. Spora grupa chętnie uczyłaby się na pozio-
mie szkoły ponadgimnazjalnej, ale tu barierą jest brak 
internatu. W przypadku młodszych dzieci problemem jest 
zapewnienie opieki pozaszkolnej.  
W związku z pytaniem Przewodniczącej E. Krym o 
procent dzieci przechodzących do gimnazjum i liceum 
zespołu, pan Prusach poinformował, Ŝe największy pro-
cent dzieci przechodzi z SP do gimnazjum (od 80 do 90 
%). Do liceum przechodzi 100 % gimnastyczek.  
Szkoła ma dobre wyniki takŜe w nauczaniu, a nie tylko w 
zakresie sportu, dlatego część uczniów trafia do najlep-
szych gdyńskich liceów.  
Zajęcia sportowe zajmują 10 godzin tygodniowo w kaŜ-
dej szkole. W szkole mistrzostwa sportowego 16 godzin 
tygodniowo.  

W związku z pytaniem radnego A. Bienia o moŜliwość 
dostania się do liceum osób, które wcześniej nie trenowa-
ły w Ŝadnej dyscyplinie, Dyrektor odpowiedział twier-
dząco. Takie osoby dostają się do liceum.  
Dyrektor stwierdził, Ŝe w zakresie inwestycji udało się 
bardzo duŜo zrobić. Wymienione zostały wszystkie okna. 
Szkoła ma teŜ dochody własne, ale oprócz tego uzyskuje 
wsparcie od Miasta, takŜe od rodziców. 
Wśród potrzeb największe to dodatkowa sala i internat.  
Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe sukcesem byłoby uzyska-
nie dofinansowanie z ministerstwa na budowę nowej 
szkoły z kompleksem boisk. Gdyni rzeczywiście brakuje 
internatu.  
Zdaniem dyrektora M. Prusaka idealną lokalizacją dla 
szkoły byłby teren w pobliŜu GOSiR-u lub Gdyńskiego 
Centrum Sportu. Uczniowie mogliby korzystać z pustych 
często obiektów. 
Miasto – mówił p. Prusak - powinno określić, w jaką 
dyscyplinę sportu chce inwestować.  
Dyrektor poinformował o urządzeniu na terenie szkoły 
bardzo dobrze wyposaŜonego gabinetu stomatologiczne-
go. W szkole jest pielęgniarka i – w ramach współpracy z 
klubami – masaŜystka.  
Członkowie komisji obejrzeli sale i gabinety szkoły.  
______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 20 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 27 li-
stopada, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.4. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki 
Cisowskie – Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, 
rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Bota-
nicznego Marszewo – opinia pozytywna – 8/0/0, 
4.7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w 
Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i 
K.Pomianowskiego – opinia pozytywna – 8/0/0, 
4.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w 
Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i 
Kasztanowej – opinia pozytywna – 7/0/0, 
4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, 
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terenu połoŜonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej – 
opinia pozytywna – 8/0/0, 
4.8. skargi z dnia 16 października 2013 roku, wniesionej 
przez Barbarę Urbaś, na uchwałę nr XLVI/1080/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni – opinia 
pozytywna – 8/0/0, 
4.9. zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia – opinia 
pozytywna – 8/0/0, 
4.11. określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji 
podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedzia-
łającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozlicza-
nia oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu 
monitoringu środowiska – opinia pozytywna – 8/0/0, 
Aneks nr 5 - przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu połoŜonego na 
północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej – opinia 
pozytywna – 8/0/0. 

______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 21 
listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. BudŜet 2014 r. – uwagi i wnioski.  
Ad 1. 
Numery poniŜszych projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
Projekty planistyczne prezentowali Wiceprezydent Marek 
Stępa i przedstawiciele Biura Planowania przestrzennego: 
Dyrektor M. Karzyński oraz pp. Alicja Kowalska i Iwona 
Markesić. 
4.4.- w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego /…/ rejon osady 
leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego 
Marszewo: 
Zasadniczym celem planu jest przeciwdziałanie powięk-
szaniu  terenów pod zabudowę i zapewnienie moŜliwości 
realizacji zamierzeń podejmowanych na tym terenie 
przez Lasy Państwowe, w uzgodnieniu z władzami samo-
rządowymi. 
Zapytany przez radnego P. Stolarczyka o moŜliwość 
poprowadzenia ścieŜki rowerowej do Pustek Cisowskich, 
Wiceprezydent M. Stępa odpowiedział twierdząco stwier-
dzając przy tym, Ŝe prawdopodobnie będzie moŜliwość 
przedłuŜenia ścieŜki poza granice objęte planem – w 
kierunku Wiczlina.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.5.- uchwalenie miejscowego planu /…/ terenu poł. na 
wschód od ulicy Świętokrzyskiej:  
Prezentująca ustalenia p. A. Kowalska wyjaśniła, Ŝe 
powodem ponownego sporządzenia planu jest regulacja 
przebiegu drogi gminnej.  
Pani Kowalska poinformowała o treści uwag do planu i 
sposobach ich rozstrzygnięcia.  
Przedmiotem dyskusji była uwaga radnego J. Miotke o 
celowości informowania o treści wszystkich uwag, jakie 
wpływają do planów. 
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, Ŝe przepisy obligują 
do ujawniania treści uwag nieuwzględnionych.  
Przewodniczący A. Bień wskazał, Ŝe przedstawienie 
wszystkich wniosków (równieŜ w całości uwzględnio-

nych przez Prezydenta) pozwala na zwiększenie przejrzy-
stości przebiegu całego procesu przygotowywania planu. 
Taka informacja pozwala stwierdzić, jakie wnioski znala-
zły uznanie w oczach prezydenta i eliminuje wątpliwości 
odnośnie ewentualnych działań lobbystycznych zaintere-
sowanych stron.  
Ostatecznie Dyrektor M. Karzyński zobowiązał się do 
zostawiania do wglądu dokumentów dotyczących treści 
uwzględnionych uwag w Biurze Rady Miasta.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6- w spr. uchwalenia miejscowego planu /…/ rejon 
rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztano-
wej: 
Zapisy planu omówiła p. I. Markesić. 
Pani Markesić zreferowała treść uwag do planu.  
Przedstawiciele Biura Planowania informowali o przewi-
dywanej w przyszłości konieczności zmiany planu, w 
związku z prawdopodobnym nowym rozwiązaniem 
skrzyŜowania ul. Krośnieńskiej i Al. Zwycięstwa.  
Zwrócono równieŜ uwagę na tereny umoŜliwiające reali-
zację nowych inwestycji na tym obszarze Gdyni, w 
szczególności na terenach przeznaczonych na usługi oraz 
na zachowane rezerwy terenowe pod ewentualną przebu-
dowę skrzyŜowania ul. Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa.  
Odnośnie kwestii ogródków działkowych r. J. Miotke  
zapytał, czy w planie znajduje się zapis, Ŝe status quo 
terenów działkowych obowiązuje do określonego czasu.  
Pani I. Markesić wyjaśniła, Ŝe kwestia ta jest uregulowa-
na ustawowo – tereny ogródków mogą być wykorzysty-
wane do czasu przystąpienia do zagospodarowania zgod-
nego z planem.  
Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor M. Karzyński pod-
kreślali, Ŝe celem sporządzenia planu jest zabezpieczenie 
Miasta przed utratą terenów objętych planem oraz doce-
lowa zmiana funkcji terenów wykorzystywanych na 
ogródki działkowe na przeznaczenie trafniej dopasowane 
do lokalizacji połoŜonej w głównym pasie komunikacyj-
nym miasta.  
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.7. – w spr. uchwalenia miejscowego planu /…/ rejon 
ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego: 
Przedstawiła p. A. Kowalska.  
Pani Kowalska zreferowała treść uwag do planu. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.8.- w spr. skargi /…/ na uchwałę w spr. uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kamiennej Góry: 
Przedstawił p. M. Karzyński.  
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.9.- w spr. zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia: 
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśniał, Ŝe przyjęcie projektu 
umoŜliwi ubieganie się o środki unijne i środki z fundu-
szu ochrony środowiska na budowę urządzeń systemu 
wodno – ściekowego. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 5. aneksu: w spr. przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu /…/ trenu poł. na północ od ulic 
Rolniczej i Chwarznieńskiej: 
Prezentacja pp. J. Kowalskiej.  
O uwarunkowaniach prawnych mówił Wiceprezydent M. 
Stępa.  
Radny B. KrzyŜankowski podziękował za przystąpienie 
do sporządzania przedmiotowego planu - na  terenie nim 
objętym wycinane są piękne drzewa, występuje samowo-
la budowlana.  
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, w kontekście 
omawianego planu, o konieczności opracowania dodat-



3 
 

kowej koncepcji przebiegu ul. Chwarznieńskiej na odcin-
ku Witomińskim. Koncepcja będzie zakładała nowy 
przebieg trasy w północno-zachodnim rejonie obszaru 
planu i poza jego granicami, z pominięciem terenów 
zabudowanych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.10- w spr. przystąpienia do opracowania Strategii Roz-
woju Gdyni na lata 2014 – 2030: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 1 aneksu – zmiana uchwały w spr. uchwalenia budŜe-
tu miasta Gdyni na rok 2013: 
Proponowane zmiany omówiła Z-ca Skarbnika, pani 
Alicja Helbin.  
Opinia pozytywna: 5/0/1 
Pkt 2 aneksu – zmiany uchwały w spr. Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej …: 
Przedstawiła p. A. Helbin.  
Opinia pozytywna: 5/0/1 
Pkt 3 aneksu – w spr. emisji obligacji komunalnych …: 
Przedstawiła p. A. Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Ad 2. 
Z-ca Skarbnika A. Helbin omówiła załoŜenia w częściach 
dochodowej i wydatkowej budŜetu.  
Pytanie  radnego Ireneusza Bekisza dotyczyło bardzo 
wysokiej, jego zdaniem,  kwoty przeznaczonej na prze-
budowę ulic Miłkowej i Melisowej (połoŜenie dywanika 
asfaltowego), w relacji do ceny rynkowej. Modernizowa-
ne mają być, zgodnie z wiedzą radnego, krótkie odcinki 
wymienionych dróg. Czy wysoki koszt związany jest z 
dodatkowymi elementami zaplanowanymi do realizacji w 
obrębie przedmiotowych dróg (np. chodnikami)? 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak zobowiązał się do 
sprawdzenia, jaki jest zaplanowany zakres robót  w od-
niesieniu do ulic Miłkowej i Melisowej.  
Wiceprezydent B. Stasiak szerzej poinformował o sytu-
acji mieszkaniowej – w gestii Miasta zostają coraz trud-
niejsi najemcy funkcjonujący we wspólnotach, nie płacą-
cy czynszu. 
Wysokość czynszu, w relacji np. do TBS, jest umiarko-
wana. Zgodnie z załoŜeniem przyjętym w wieloletnim 
programie mieszkaniowym, wzrost czynszu ma charakter 
kroczący. W 99 % zaległości dotyczą okresu płatności 
poniŜej 3. miesięcy. 1200 osób to osoby trwale niepłacą-
ce. W znacznym stopniu dotyczy to mieszkań przejętych 
od PKP i wojska. Miasto nie umarza zaległości.  
Przedmiotem zainteresowania członków komisji była teŜ 
kwestia roszczeń miasta wobec spółki MHT, funkcjonu-
jącej na terenie hali. Wiceprezydent poinformował o 
przebiegu negocjacji i niezrealizowaniu przez spółkę 
postanowień porozumienia oraz o konsekwencjach takie-
go stanu rzeczy, które sprowadzają się do odstąpienia od 
umowy przez Miasto i podjęcia działań w celu wyegze-
kwowania naleŜności od spółki (spółka jest zobowiązana 
do przekazania Miastu części podziemnej hali).  
Radny Jerzy Miotke wnioskował o zwiększenie kwoty 
planowanej na sfinansowanie dokumentacji przyszło-
ściowej inwestycji do 2 mln. zł.  
Radny uzasadnił powyŜsze  brakiem moŜliwości  przesu-
nięcia niewykorzystanych w ciągu roku budŜetowego 
środków na inne, wskazane przez radnych inwestycje, z 
uwagi na brak dokumentacji przyszłościowej.  
PowyŜszy wniosek uzyskał akceptację członków komisji.  
Radny J. Miotke poprosił o wyjaśnienie, dlaczego tak 
długo trwa wykonywanie dokumentacji dla rewitalizacji 
rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa. 

Przewodniczący A. Bień zapewnił, Ŝe w razie otrzymania 
sygnałów ze strony członków komisji o potrzebie zwoła-
nia kolejnego posiedzenia poświęconego budŜetowi na 
rok 2014, taki postulat zostanie zrealizowany.  
Przewodniczący przypomniał, Ŝe wnioski do budŜetu 
2014 mogą spływać do 29 listopada b.r. 
______________________________________________ 

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

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

Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

Gdyni – w sprawie:  
druk 4.13  zwolnienia z opłaty za wydanie nowego 
dowodu rejestracyjnego w przypadku zmian adre-
sowych wynikających ze zmian administracyjnych 
uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni; 
druk 4.12  ustalenia wysokości opłat za usuwanie i 

przechowywanie pojazdów na parkingu strze-
Ŝonym; 

druk 4.2   wprowadzenia zasad i trybu przeprowa-
dzania BudŜetu Obywatelskiego; 

druk 4.3   ustalenia wysokości środków na działal-
ność rad dzielnic w roku 2014; 

druk 4.10    przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gdyni na lata 2014-2030; 

druk 4.11   określenia trybu postępowania o udziela-
nie dotacji podmiotom spoza sektora finansów 
publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli 
wykonania zleconych zadań z zakresu monito-
ringu środowiska; 

- Aneks – pkt 8 – w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2014; 
druk 4.16   wzmocnienia społeczeństwa obywatel-
skiego w odniesieniu do obrad Rady Miasta Gdyni 
(w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regula-
minu Rady Miasta Gdyni); 
druk 4.1   wyboru Biura Audytu i Rachunkowości 

PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finan-
sowego Miasta Gdyni za 2013 r; 

- Aneks – pkt 3 – w sprawie emisji obligacji komu-
nalnych oraz określenia zasad ich                 zbywa-
nia, nabywania i wykupu; 
- Aneks – pkt 1 – w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni 
na rok 2013; 
- Aneks – pkt 2 – w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033. 

4. Omówienie i dyskusja nad projektem budŜetu na 
rok 2014. 

5. Sprawy róŜne, korespondencja.  
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum.  
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Punkt 3 porządku obrad został uzupełniony o projekty 
uchwał zawarte w Aneksie do Porządku Obrad. Zmienio-
ny porządek posiedzenia został przyjęty. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 17 października 2013r. 
został przyjęty bez uwag. 
Ad.3 
 Naczelnik Wydziału Obywatelskiego – p. Marzena 
Umławska omówiła projekt uchwały 4.13 w sprawie 
zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestra-
cyjnego w przypadku zmian adresowych wynikających 
ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę 
Miasta Gdyni 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 5/0/0. 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Stanisław Zachert omó-
wił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu 
strzeŜonym - druk 4.12  
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0. 
Radny p.Paweł Brutel, reprezentujący autorów, omówił  
projekty 2 uchwał : 
Druk 4.2 - w sprawie wprowadzenia zasad i trybu prze-
prowadzania BudŜetu Obywatelskiego  
Radny p. Łukasz Cichowski zgłosił uwagi do projektu 
uchwały: 
1 – wyraził dezaprobatę dla zawęŜenia katalogu zadań 
związanych z realizacją projektów obywatelskich; 
2 – nie rozumie, dlaczego tylko osoby zameldowane 
mogą składać projekty obywatelskie; 
3 – uwaŜa, Ŝe głosowanie za pośrednictwem internetu 
ogranicza udział w nim osób starszych; 
4 - wymóg akceptacji projektu przez 25 osób uwaŜa za 
wymaganie zbyt wygórowane. 
Ponadto radny p.Ł.Cichowski poprosił o podanie ilości 
osób, które uczestniczyły w konsultacjach społecznych. 
Radny p.Paweł Brutel obiecał, iŜ przedstawi szczegóły na 
najbliŜszej Sesji RMG.  
Radny p. Marcin Horała, podobnie, nie zgadza się z 
ograniczeniem zakresu działania budŜetu obywatelskiego 
oraz wymogiem zebrania 25 podpisów pod projektem. 
Sposób głosowania za pośrednictwem internetu uwaŜa za 
słuszny i sugeruje, aby wydłuŜyć czas z 7 dni do 14. 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
uwaŜa, Ŝe 7 dni na głosowanie drogą elektroniczną, to 
wystarczający czas. Radny p.Paweł Brutel zauwaŜył, iŜ 
wymóg zebrania 25 podpisów był celowy – nadaje on 
projektom pewną wagę. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 5/0/1. 
Druk 4.3 - w sprawie ustalenia wysokości środków na 
działalność rad dzielnic w roku 2014  
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 4/0/2. 
Wiceprezydent Miasta – p. Michał Guć omówił następu-
jące projekty uchwał: 
-  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gdyni na lata 2014-2030 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 5/0/1, 
- w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie 
dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, 
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich 
rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z 
zakresu monitoringu środowiska; 

Projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0; 
- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta 
Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2014; 
projekt został zaopiniowany pozytywnie - wynik głoso-
wania: 6/0/0; 
Radny p.Marcin Horała przedstawił obywatelski projekt 
uchwały w sprawie wzmocnienia społeczeństwa obywa-
telskiego w odniesieniu do obrad Rady Miasta Gdyni (w 
sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulaminu Rady 
Miasta Gdyni) druk 4.16.   
Radny p.Łukasz Cichowski wyraził poparcie dla idei 
transmitowania obrad RMG  przez internet oraz dla 
zmniejszenia minimalnej wymaganej liczebności klubów 
radnych z 5 osób do 3. 
Projekt został zaopiniowany negatywnie - wynik głoso-
wania: 2/4/0. 
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę w obradach 
Komisji.  
Wznowienie obrad nastąpiło przed Sesją RMG w dniu 
27.11.13 o godz. 10.00. 
Skarbnik Miasta – p.Krzysztof Szałucki przedstawił 
projekty następujących uchwał: 

- druk 4.1   wyboru Biura Audytu i Rachunkowości 
PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni  do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finan-
sowego Miasta Gdyni za 2013 r; 

projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głoso-
wania 5/0/0 

- Aneks – pkt 3 – w sprawie emisji obligacji komu-
nalnych oraz określenia zasad ich                 zbywania, 
nabywania i wykupu; 

projekt uzyskał opinie pozytywną – wynik głoso-
wania 5/0/0 

- Aneks – pkt 1 – w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni 
na rok 2013; 
projekt uzyskał opinie pozytywną – wynik głoso-

wania 5/0/0 
- Aneks – pkt 2 – w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033; 
projekt uzyskał opinie pozytywną – wynik głoso-

wania 5/0/0. 
Ad.4 
Skarbnik Miasta przedstawił załoŜenia do projektu bu-
dŜetu Miasta na rok 2014. 
Członkowie Komisji dyskutowali nt projektu. 
Radny p.Łukasz Cichowski zgłosił 3 wnioski do projektu 
budŜetu na rok 2014: 

1. zwiększenie puli środków na modernizację bo-
iska przy Zespole  Szkół Ekologicznych – wy-
konanie sztucznej murawy – kwota: 1 mln zło-
tych; 

wniosek uzyskał opinię negatywną – 2/4/1 
2. zagospodarowanie placu zabaw na terenie 

dzielnicy Cisowa – wykup gruntów – kwota: 
186tys. złotych; 

wniosek uzyskał opinię negatywną – 2/5/0 
3.  wykup gruntów oraz wyłoŜenie płytami yomb  
ulicy Pustej – kwota: 250tys.zł 
wniosek uzyskał opinię negatywną – 2/5/0 
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Przewodniczący stwierdził, Ŝe Komisja nie zgłasza wnio-
sków do projektu BudŜetu Miasta na rok 2014. 
Ad.5 
Przewodniczący przedstawił radnym treść pisma od Rady 
Dzielnicy Dąbrowa w sprawie przesunięcia fragmentu 
granicy pomiędzy dzielnicą Dąbrowa a dzielnicą Chwar-
zno-Wiczlino. 
Przewodniczący zasugerował, aby skierować do Rady 
Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino prośbę 
o opinię w tej sprawie. Wniosek został przyjęty. 
Ad.6 
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 12 
grudnia  2013r. 
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 10 grudnia: 
 
Gościem komisji były przedstawicielki Fundacji Sportu 
Pozytywnego. Zapoznały one komisję z działalnością 
Fundacji, jej osiągnięciami i planami na przyszłość. 
Celem działania fundacji jest próba zmiany społecznej w 
podejściu do zawodnika w polskim sporcie. Najpierw 
powinno się dbać o człowieka, o jego zadowolenie, o 
wartości, dopiero w konsekwencji o wyniki. Sportowcy 
kończący karierę często są wypaleni, nie umieją się odna-
leźć w Ŝyciu „po sporcie”. Z drugiej strony dzieci zmu-
szane do „robienia” wyników uciekają ze sportu natych-
miast, gdy tylko mogą. Fundacji udało się zgromadzić 
ludzi pracujących przez wartości, przyciągnąć liczną 
rzeszę ambasadorów o wybitnych nazwiskach i dorobku. 
Edukujemy dzieci z gdyńskich szkół, współpracujemy z 
GOSiRem i gdyńską szkołą sportową (gimnastyczki 
artystyczne). Pracujemy nad tym, aby juniorzy po osią-
gnięciu maksymalnej sprawności motorycznej nie wypa-
dali ze sportu jako seniorzy. Zmiana społeczna, na której 
nam zaleŜy, w Gdyni zaczyna się juŜ realizować. Współ-
praca z GOSiRem układa się wzorowo. Zamierzamy 
zorganizować latem sympozjum na temat sportu pozy-
tywnego, chcemy, Ŝeby to wydarzenie na stałe wpisało 
się w kalendarz sportowy. Aby osiągać wyniki olimpij-
skie, trzeba trenować masy dzieciaków. Chcemy, by sport 
stał się masowy, nie przypadkowy. 
We czwartek, 12 grudnia, o godz. 17.00 odbędzie się 
podsumowanie PYDOSu. 
Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę, Ŝe warto by 
przekonać rodziców, aby nie dopingowali dzieci w zły 
sposób, wymuszając na nich wyśrubowane wyniki. 
Komisja postanowiła nie głosować uchwały budŜetowej, 
gdyŜ na poprzednim posiedzeniu opiniowała budŜet. 
Następne posiedzenie – 7 stycznia, godz. 15.30. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 11 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Skarga pani Ewy Baczul 
2. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję 

Rady. 
Ad. 1 
Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi 
skargi, złoŜonej przez p. Ewę Baczul (ul. Jesionowa 7). P. 
Adriana Kątnik z Wydziału Polityki Gospodarczej przy-
bliŜyła stanowisko wydziału. Nie ma podstaw do sprze-

daŜy tego gruntu na rzecz dzierŜawcy. P. Baczul zalega z 
opłatami czynszu dzierŜawnego, więc wątpliwe, czy 
byłoby ją stać na wykup gruntu – to kwota rzędu kilkuset 
tys. zł. 
Komisja postanowiła zaprosić p. Baczul na następne 
posiedzenie i zapoznać się z jej punktem widzenia. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1 uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2014 (pro-

jekt uchwały został przekazany Radnym w terminie 
wcześniejszym), – opinia pozytywna – 4/0/2 

4.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2014-2033 (projekt uchwały został przekaza-
ny Radnym w terminie wcześniejszym), – opinia 
pozytywna – 4/0/2 

4.3 przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, – opinia 
pozytywna – 5/0/0 

4.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga, 
E.Kwiatkowskiego i Szlifierzy, – opinia pozytywna 
– 7/0/0 

4.5 ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskie-
go, – opinia pozytywna – 7/0/0 

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

Aneks: 
1. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 

uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013, 
– opinia pozytywna – 4/0/2 

2. przystąpienia do opracowania i wdraŜania pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej w ramach pro-
jektu partnerskiego, – opinia pozytywna – 7/0/0 

3. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Norwida, stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

4. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w 
sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ zabudo-
wanych nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. Ha-
lickiej, – opinia pozytywna – 7/0/0 

Następne posiedzenie – 8 stycznia, godz. 15.30 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 11 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
kierowanych na sesję RMG. 

2. Programy profilaktyczne – informacja i 
dyskusja.  

3. Przyjęcie protokołów nr-y  39 i 40. 
4. Termin kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
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Pkt 1. aneksu do zaplanowanego porządku obrad RM – 
w spr. zmiany uchwały w spr. uchwalenia budŜetu mia-
sta Gdyni na rok 2013: 
Proponowane zmiany w dochodach i wydatkach omówił, 
zgodnie z treścią uzasadnienia, Skarbnik Miasta Gdyni 
Krzysztof Szałucki.  
Na prośbę radnego B. KrzyŜankowskiego, p. K. Szałucki 
szerzej uzasadnił zmiany w zakresie prac inwestycyjnych 
(ul. Lipowa, Heweliusza). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.1. – w spr. uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 
2014: 
Charakterystyki budŜetowe z uwzględnieniem wniesionej 
autopoprawki przedstawił Skarbnik K. Szałucki.  
Opinia pozytywna: 4/0/1 
4.2. – w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2014-2033: 
Przedstawił p. K. Szałucki. 
Opinia pozytywna: 4/0/1 
4.7.- w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 
2014 rok: 
Strukturę dokumentu omówiła Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel.  
Radny B. KrzyŜankowski wyraził zadowolenie z tytułu 
szerszego zakresu przedstawionych badań.  
Radny - wskazując na zjawisko wzrostu liczby pacjentów 
cierpiących na schorzenia psychiczne oraz naduŜywają-
cych alkoholu - stwierdził, Ŝe naleŜy w tym zakresie 
zintensyfikować wysiłki w celu uzyskiwania lepszych 
efektów.  
Pan KrzyŜankowski zarzucił, Ŝe nie ma odzwierciedlenia 
w dokumencie problem nietrzeźwych kierowców. Na 
taką potrzebę wskazują dane statystyczne dotyczące 
wypadków. Rozwiązań problemu powinno się szukać nie 
tylko w karaniu – przekonywał radny - ale i w działa-
niach prewencyjnych, w tym szkoleniach i działaniach 
promocyjnych. 
Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, Ŝe problem 
nietrzeźwych kierowców jest problemem rozwiązywa-
nym w skali ogólnopolskiej. W liczne kampanie zaanga-
Ŝowane są media. Gmina przeznacza środki z tzw. kap-
slowego na róŜne zadania, realizowane przez szereg 
podmiotów walczących z problemem nietrzeźwości.  
Sceptycyzm Wiceprezydent budzi przywiązywanie duŜej 
wagi do działań promocyjnych. Znacznie skuteczniejsze 
są tu działania Policji.  
Radny B. KrzyŜankowski uściślił, Ŝe działania prewen-
cyjne powinny mieć miejsce na róŜnych szczeblach za-
równo centralnym jak i  samorządowym, gmina powinna 
je prowadzić np. w ośrodkach szkolenia kierowców, 
szkołach. 
Radny zauwaŜył, Ŝe ciągle jest zbyt mała świadomość 
tego, jak długo po wypiciu utrzymuje się poziom alkoholu 
we krwi. Wiele osób po zabawie na następny dzień zbyt 
wcześnie siada za kierownicą i są to często ludzie, którzy 
świadomie nigdy by nie prowadzili w stanie nietrzeźwym i 
to jest grupa do której powinno się dotrzeć. 
Radny zwrócił uwagę, Ŝe w programie równieŜ zabrakło 
pomysłu na włączenie do działań tak waŜnych środowisk 
jak podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna. 
UwaŜa, Ŝe  warto do nich kierować oferty szkoleniowe 
np.: z zakresu wczesnego rozpoznawania i wczesnej 
interwencji (program rekomendowany przez PARPĘ.) 
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, Ŝe działania uświa-
damiające szkodliwość picia alkoholu są realizowane w 
szkołach w róŜnych formułach.  

Lekarze nie są szkoleni przez gminę. KaŜdy pracodawca 
moŜe sfinansować stosowne szkolenia. Lekarze wykonu-
ją szczególny zawód i z tego tytułu ponoszą odpowie-
dzialność.  
Wiceprezydent przypomniała o szkoleniu lekarzy, jakie 
gmina w przeszłości próbowała przeprowadzić i braku 
zainteresowania takim działaniem ze strony środowiska.  
Goszcząca na posiedzeniu Pełnomocnik ds. Rodziny, 
radna Beata Szadziul, zwróciła uwagę na szereg  działań 
skierowanych do dzieci z patologicznych rodzin. Tak 
przeznaczane środki przynoszą najlepsze efekty. 
Wiceprezydent dodała, Ŝe rodziny z problemem „alkoho-
lowym” objęte są działaniami stosownych słuŜb działają-
cych w mieście.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜanowskiego,  zbyt marginalnie 
traktowane są zadania kierowane do grupy DDA. Według 
radnego jest to grupa osób, która ze względu na uwarun-
kowania psychologiczne, genetyczne i socjologiczne jest 
szczególnie naraŜona na zagroŜenia związane z alkoho-
lem.   OPiTU juŜ dziś nie jest w stanie objąć ofertą tera-
peutyczną wszystkich zgłaszających się z tym problemem  
między innymi ze względu na zbyt szczupłą bazę lokalo-
wą. Rozbudowa bazy lokalowej, rozszerzenie oferty tera-
peutycznej oraz szeroko zakrojona kampania informacyj-
na pozwalająca na dokonanie samodiagnozy w zakresie 
syndromu DDA to według radnego główne zagadnienia, 
o które się w chwili obecnej powinien zostać rozszerzony  
GPRPA w Gdyni.  
Z powyŜszym zarzutem nie zgodziła się Wiceprezydent 
E. Łowkiel informując o funkcjonujących grupach DDA, 
tworzeniu wciąŜ nowych ofert, zwiększonej liczbie zajęć 
terapii indywidualnej. – Warto planować działania  – 
mówiła p. Łowkiel – oparte o system warsztatów dla 
młodzieŜy. Taka oferta funkcjonuje w Gdyni.  
Gminny program zaopiniowano pozytywnie: 4/0/1 
Ad 2. 
O raporcie nt. realizacji programów profilaktycznych 
mówiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Zdaniem radnej D. Reszczyńskiej raport z roku 2013 
został napisany zdecydowanie lepiej niŜ w roku ubie-
głym. Bardzo istotne jest zawarcie w nim informacji o 
działaniach organizacji pozarządowych.  
Wysoką ocenę wystawił raportowi radny B. KrzyŜan-
kowski, stawiając jednak zarzut, Ŝe – jak stwierdził: 
„programy profilaktyczne są realizowane w zbyt małym 
zakresie”.  
Drastycznie, zdaniem r. KrzyŜankowskiego, spadła kwota 
przeznaczana na realizację programów prozdrowotnych – 
nieproporcjonalnie do ograniczenia innych składników 
budŜetu Miasta.  
Przewodnicząca D. Reszczyńska wskazała, Ŝe Ŝaden z 
programów nie został usunięty. Na wysokość środków 
mógł wpłynąć fakt, Ŝe szczepienia są znacznie tańsze.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego oszczędności 
uzyskiwane w innych pozycjach budŜetu przeznaczonego 
na gminne programy profilaktyczne powinny być wyko-
rzystywane do realizacji nowych programów.  
Radny J. Kłodziński z uznaniem wypowiadał się na temat 
programu mającego na celu wykrywanie wad serca u 
sportowców.  
Członkowie komisji dyskutowali o problemie nie stoso-
wania się rodziców do obowiązku szczepień dzieci. 
Zdaniem Przewodniczącej D. Reszczyńskiej odmowy 
rodziców nie są liczniejsze – utrzymują się na stałym 
poziomie.  
Odnosząc się do doniesienia prasowego na temat rzeko-
mego przypadku autyzmu wywołanego szczepieniem, 
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radna Reszczyńska zaznaczyła, Ŝe medyczne badania 
wykazały, iŜ szczepienia nie mają wpływu na rozwój 
autyzmu.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego  zasadne jest 
zapraszanie na posiedzenie osób tworzących programy i 
tym samym dysponujących stosowną wiedzą i wniosko-
wał o moŜliwość uczestniczenia członków komisji w 
pracach na etapie tworzenia programów. 
Odnosząc się do powyŜszego Wiceprezydent przypo-
mniała, Ŝe wiele programów stworzono na wniosek leka-
rzy. Funkcjonują programy napisane przez samych leka-
rzy, jak „Sport, zdrowie i rodzina”, czy  program doty-
czący przeciwdziałania jaskrze.  
Przewodnicząca komisji, radna Danuta Reszczyńska, 
zwróciła się do r. KrzyŜankowskiego z prośbą  o zgłasza-
nie Wiceprezydent E. Łowkiel propozycji do programów, 
które będą realizowane w przyszłym roku.  
 Przewodnicząca D. Reszczyńska zwróciła uwagę, Ŝe 
programy są często tworzone przez organizacje pozarzą-
dowe. 
Radny B. KrzyŜankowski podtrzymał swoją opinię, Ŝe 
niezbędne jest rozpoznanie potrzeb pod kątem opracowa-
nia rezerwowych programów, na realizację których moŜ-
na będzie przeznaczać zaoszczędzone środki.    
Ad 3. 
Protokół nr 39 z 16 października b.r. został uznany za 
dokument nie budzący wątpliwości i jako taki przyjęty 
przez komisję.  
Przedmiotem dyskusji były poprawki radnego B. Krzy-
Ŝankowskiego naniesione w protokole nr 40 z 20 listopa-
da 2013 r. 
Członkowie komisji po dyskusji zaakceptowali protokół 
nr 40 z 20 listopada 2013 r. uwzględniając poprawki 
radnego B. KrzyŜankowskiego (tekst jednolity stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu). 
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 8 stycznia 2014 r.  
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 12 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

7. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 
9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

Gdyni – w sprawie:  
4.1 uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 

2014 (projekt uchwały został przekaza-
ny Radnym w terminie wcześniejszym), 

4.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2014-2033 (projekt 
uchwały został przekazany Radnym w 
terminie wcześniejszym), 

Aneks – pkt. 1 – zmiany uchwały Rady Miasta w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2013, 

4.7 przyjęcia Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Gdyni na 2014 r, 

4.8 zmiany w statucie Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Gdyni, ul. Energety-
ków 13A, 

Aneks – pkt. 4 – zmiany statutu Gdyńskiego Cen-
trum Innowacji. 

10. Spotkanie z przedstawicielami MłodzieŜowej Ra-
dy Miasta Gdyni. 

11. Sprawy róŜne, korespondencja.  
12. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Wiceprzewodnicząca Komisji – p. Beata Szadziul otwo-
rzyła obrady i stwierdziła kworum.  
Punkt 3 porządku obrad został uzupełniony o projekty 
uchwał zawarte w Aneksie do Porządku Obrad /pkt. 1 i 
4/. Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniach 21/27.11.2013r. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad.3 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin omówiła 
projekty następujących uchwał: 
- druk 4.1   - w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni 
na rok 2014 – wraz z autopoprawką: 
Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
6/0/0; 
- druk 4.2   - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033: 
Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
6/0/0; 
- Aneks – pkt 1 – w sprawie zmiany uchwały Rady Mia-
sta w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2013; 
Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
6/0/0. 
Wiceprezydent – p.Ewa Łowkiel przedstawiła projekty 2 
uchwał: 
- druk 4.7 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gdyni na 2014 r. , 
- druk 4.8 – w sprawie zmiany w statucie Szkolnego 
Schroniska MłodzieŜowego w Gdyni, ul. Energetyków 
13A. 
Oba projekty uzyskały opinie pozytywne – wynik głoso-
wań: 6/0/0. 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji – 
Aneks – pkt. 4. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
5/0/0. 
Ad.4 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyła pani Beata Ulicka 
– Opiekun MłodzieŜowej Rady Miasta – która przedsta-
wiła członkom Komisji swoje uwagi i spostrzeŜenia 
dotyczące pracy MłodzieŜowej Rady. Zwróciła uwagę na 
przygotowywaną propozycję wprowadzenia przez człon-
ków MRM zmian do statutu. Ciągłym problemem jest 
słaba frekwencja na sesjach i spotkaniach roboczych, 
czego efektem bywa brak kworum.  
Następnie głos zabrał radny MRM – p. Krzysztof Holke. 
Radny zapoznał członków Komisji  
z projektami realizowanymi przez MłodzieŜową Radę. 
Zwrócił uwagę na problem z frekwencją,  
o którym wspomniała p.B.Ulicka oraz aktywnością.  
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz zapy-
tał, czy MRM próbowała opiniować projekty uchwał 
Rady Miasta. Radny K.Holke (MRM) wyjaśnił, iŜ radni 
MRM nie opiniowali projektów uchwał Rady Miasta, 
poniewaŜ nie otrzymali odpowiednich materiałów od 
Rady Miasta. Przyznał, Ŝe Radna Beata Szadziul regular-
nie wysyła link do projektów uchwał publikowanych w 
BIPie. Przyznał jednak, Ŝe radni nie umieją wybrać 
uchwał, które powinni opiniować. 
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Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie zarzu-
tów zawartych w przedłoŜonej Radzie Miasta Gdyni 
uchwale MRM. Radny p.Krzysztof Holke poprosił o 
zwrócenie się z tym wnioskiem do Prezydium Młodzie-
Ŝowej Rady Miasta. 
Przewodniczący Komisji postanowił zaprosić członków 
prezydium MRM na kolejne posiedzenie Komisji oraz 
poprosił o przesłanie na pismie lub w wersji elektronicz-
nej propozycji zmian do statutu. 
Ad.5 
Nie było. 
Ad.6 
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się przed Sesją 
styczniową RMG. 
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 
______________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej - 17 grudnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.. 
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył dr Marcin Wołek.  
Ad 2. Porządek obrad zaakceptowano bez uwag. 
Ad 3. Wiceprezydent Marek Stępa oraz p. Iwona Marke-
sič z BPP przedstawili projekty uchwał w sprawach 
zagospodarowania przestrzennego, które uzyskały opinie 
pozytywne w kolejnych głosowaniach: 
- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części nadmor-
skiej dzielnicy Orłowo w Gdyni – 6/0/0, 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłu-
Ŝe w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga, 
E.Kwiatkowskiego i Szlifierzy – 6/0/0, 
- ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w 
Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Bonisławskiego – 7/0/0, 
- przystąpienia do opracowania i wdraŜania planu gospo-
darki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego – 
6/0/0. 
Zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji omówiła 
pani Anna Borkowska, Dyrektor Gdyńskiego Centrum 
Innowacji (od podjęcia uchwały - PPNT). Projekt uchwa-
ły zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. 
Następnie prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG przed-
stawił propozycje zmian w uchwale Rady Miasta w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013. 
Projekt zmian członkowie komisji zaakceptowali w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Pozytywnie zaopiniowano takŜe projekt budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2014 wraz z autopoprawką w głosowaniu: 
5/0/1 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta 
Gdyni na lata 2014-2033 – z wynikiem głosowania: 
6/0/0. W trakcie omawiania projektów p. Skarbnik poin-
formował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej dla projektu budŜetu 2014 i WPF. 
Przewodniczący RM omówił zmianę załącznika do 
Uchwały nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 
października 1995 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą 

Gdyńską Inwestycję Roku – „Czas Gdyni”. Projekt 
uchwały zaopiniowano w głosowaniu: 6/0/0. 
Kolejne opinie wyraŜono do projektów uchwał dotyczą-
cych gospodarowania mieniem komunalnym: 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Halickiej 7a – 6/0/0, 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Norwida, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni – 4/0/2, 
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ zabudowanych nierucho-
mości stanowiących własność GM Gdyni, połoŜonych 
przy ul. Halickiej – 6/0/0/, 
- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej uchwały 
Rady Miasta Gdyni nr VI/287/11 z dnia 21 grudnia 2011 
wyraŜającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni ul. 
Ledóchowskiego 6 – 6/0/0. 
Ad 4. Protokół z dnia 22 października przyjęto bez uwag 
(6/0/0). 
Ad 5. Przewodniczący komisji zaproponował, aby na 
najbliŜszym posiedzeniu w styczniu 2014 r. ustalić har-
monogram pracy komisji do końca kadencji rady. Na tym 
posiedzenie zakończono. 
_________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-11-05: 
 
12531/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 

do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Witomino – 
Radiostacja i Witomino - Leśniczówka w 
Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych 
zwierząt „Ciapkowo”  

12532/13/VI/M - upowaŜnienia dyrektora jednostki 
budŜetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” do wy-
dania decyzji w sprawie przedłuŜenia ter-
minu spłaty zadłuŜenia za bezumowne ko-
rzystanie z nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Morskiej – tunel dworca PKP 
Gdynia Główna  

12533/13/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  

12534/13/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  

12535/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12536/13/VI/P - dostawy, montaŜu i uruchomienia w 
systemie syreny alarmowej  

12537/13/VI/P - naprawy 11 punktów kamerowych 
systemu monitoringu wizyjnego miasta  

12538/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
9823/13/VI/P dot. napraw, przeglądu, bie-
Ŝącej konserwacji i obsługi systemu syren 
alarmowych miasta Gdyni  
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12539/13/VI/P - zakupu szafy serwerowej w MCZK  
12540/13/VI/P - zakupu sprzętu poŜarniczego dla 

potrzeb OSP w Gdyni – Wiczlinie  
12541/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku  

12542/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania 
publicznego przeprowadzanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na dostawę dla Gminy 
Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz 
odbiór i złomowanie uŜywanych tablic reje-
stracyjnych  

12543/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 
(garaŜ nr 4 przy ulicy Szczecińskiej 9)  

12544/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 
20A, 20B, 22A (Kapitańska 20 m 7)  

12545/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Bohaterów Starów-
ki Warszawskiej 9 (lokal mieszkalny nr 19)  

12546/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21 (lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Beni-
sławskiego 17 kl. A)  

12547/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21 (lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Beni-
sławskiego 19 kl. C)  

12548/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21 (lokal mieszkalny nr 3 przy ulicy Beni-
sławskiego 17 kl. A)  

12549/13/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 (lokal mieszkalny nr 6 ul. Po-
wstania Wielkopolskiego 80 kl. B)  

12550/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Boisko 18 (garaŜ nr 
9)  

12551/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zielonej 26, 28, 
Modrej 1 (lokal mieszkalny nr 3 ul. Zielona 
28 kl. D)  

12552/13/VI/U - zamówienia recenzji wydawnictwa 
pokonferencyjnego z III międzynarodowej 
konferencji „Modernizm w Europie - mo-

dernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 
60. i jej ochrona"  

12553/13/VI/U - zamówienia recenzji wydawnictwa 
pokonferencyjnego z III międzynarodowej 
konferencji „Modernizm w Europie - mo-
dernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 
60. i jej ochrona"  

12554/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-
wania, holowania i parkowania pojazdów  

12555/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12556/13/VI/R - aneksu nr POIS.03.01.00-00-
004/10-04 do umowy nr POIS.03.01.00-00-
004/10-00 o dofinansowanie Projektu 
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013  

12557/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobom 
prawa uŜytkowania wieczystego nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Kur-
piowskiej, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni  

12558/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu mieszkalnego nr 18 połoŜonego przy 
ul. Augustyna Necla 4, oraz ustalenia i 
ujednolicenia terminu jego trwania  

12559/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu mieszkalnego nr 9B połoŜonego 
przy ul. Augustyna Necla 4, oraz ustalenia i 
ujednolicenia terminu jego trwania  

12560/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu mieszkalnego nr 17 połoŜonego przy 
ul. Augustyna Necla 4, oraz ustalenia i 
ujednolicenia terminu jego trwania  

12561/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na usługę przepro-
gramowania formularza deklaracji o wyso-
kości opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów na stronie internetowej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej „Śmieci od no-
wa” 

12562/13/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
200 000 EUR na udzielenie kredytu długo-
terminowego w wysokości do 35 mln zł z 
przeznaczeniem na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budŜetowego  

12563/13/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na wsparcie realizacji zadania: 
„Bądźmy razem – trening społeczny i ko-
munikacyjny dla młodzieŜy po urazach 
czaszkowo-mózgowych  

12564/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia pn: „Zarządzanie ryzykiem i analiza 
jego wraŜliwości w sektorze finansów pu-
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blicznych” w ramach projektu pn: „Good 
governance and cooperation – response to 
common challenges in public finance  

12565/13/VI/R - przyjęcia harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2014 roku  

12566/13/VI/R - powołania Gdyńskiej Rady Działal-
ności PoŜytku Publicznego oraz ustalenia 
wzoru oświadczenia członka Gdyńskiej 
Rady Działalności PoŜytku Publicznego  

12567/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie opinii geo-
technicznej wraz z dokumentacją badań 
podłoŜa gruntowego dla posadowienia słu-
pów trakcyjnych i trakcyjno-
oświetleniowych w ul. Kartuskiej i na 
skrzyŜowaniu ul. Kartuskiej i Chylońskiej w 
Gdyni  

12568/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Budowa dojazdu do budynku przy ul. 
Powstania Śląskiego 10”  

12569/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego rozbiórki części 
budynku SPL „Śródmieście” przy ul. AK 44 
wraz z robotami budowlanymi towarzyszą-
cymi  

12570/13/VI/P - realizacji spotu telewizyjnego oraz 
przygotowanie strony www - promujących 
Gdyńskie Urodziny Niepodległej  

12571/13/VI/P - opracowania i wyprodukowania 
spotu telewizyjnego  

12572/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 1/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na przygotowaniu i dostar-
czaniu posiłków osobom objętym wspar-
ciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gdyni  

12573/13/VI/R - zawarcia umowy z Biurem Informa-
cji Gospodarczej InfoMonitor w sprawie 
przekazywania informacji gospodarczych 
dotyczących zaległości w regulowaniu 
przez rodziców opłat za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej  

12574/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie oznakowa-
nia informacyjno-turystycznego na terenie 
miasta Gdyni  

12575/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie obiektów na 
makietę urbanistyczną fragmentu miasta 
Gdyni  

12576/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 112 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Kazimierza 
Górskiego część działki nr 992/1 – prze-
znaczonej do wydzierŜawienia  

12577/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. A. Abrahama /J. Kiliń-
skiego przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony 3 lata  

12578/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz 
wyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu miasta na wy-
płatę odszkodowania z tytułu przejętych z 
mocy prawa od Gdyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowych  

 
2013-11-12: 

 
12579/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadań dotyczących działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkań-
ców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kul-
tury  

12580/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadań dotyczących rewalidacji, re-
habilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców Gdyni  

12581/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadań w zakresie aktywizacji spo-
łecznej, zawodowej, integrującej środowi-
sko osób niepełnosprawnych, likwidacji ba-
rier w komunikowaniu  

12582/13/VI/P - ogłoszenia XV edycji konkursu pod 
nazwą „Gdynia bez barier”  

12583/13/VI/P - umowy nr 
KB/1357/PON/13/W/2012 zawartej dnia 31 
grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Pomorską Fundacją Filmową  

12584/13/VI/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta 
Gdyni  

12585/13/VI/P - współorganizacji koncertu w ra-
mach Gdyńskiej Sceny Muzycznej  

12586/13/VI/U - wyraŜenia zgody na wszczęcie 
postępowania o ustanowienie kuratora 
spadku nieruchomości gruntowych o nr 
ewid. 455/6, 743/8, 742/8, 66/8, 374/8  

12587/13/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”  

12588/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 27 w Gdyni  

12589/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 29 w Gdyni  

12590/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Waszyngtona 28-30 w Gdyni  

12591/13/VI/O - skierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  
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12592/13/VI/M - usunięcie awarii w przepompowni 
ścieków sanitarnych przy ul. Dickmana 38 i 
18÷30 w Gdyni  

12593/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Spa-
cerowej 14 w Gdyni  

12594/13/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 135 w 
Gdyni  

12595/13/VI/M - wymiany dwóch pionów wody zim-
nej i pionu kanalizacji sanitarnej w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. Kapi-
tańskiej 39 w Gdyni  

12596/13/VI/M - przebudowy gminnego lokalu 
mieszkalnego przy Al. Zwycięstwa 212 w 
Gdyni  

12597/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
14.000,00 EUR na dostawę sprzętu me-
chanicznego technologicznego, stanowią-
cego wyposaŜenie pomieszczeń kuchni 
przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni  

12598/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego  

12599/13/VI/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni na opłatę notarialną  

12600/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku  

12601/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Prawo zamówień publicznych – 
najnowsze zmiany i orzecznictwo” dla pra-
cowników Urzędu Miasta Gdyni 

12602/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na nasadzenia dwóch drzew przy ul. Świę-
tojańskiej w Gdyni, o wartości do 14 000 
EUR  

12603/13/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę rega-
łów przesuwnych w archiwum Urzędu Sta-
nu Cywilnego i Referatu Dowodów Osobi-
stych o wartości do 14 000 EUR  

12604/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
dotyczących wypłaty wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z gruntu  

12605/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Olgierda/Św. 
Kazimierza Królewicza przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony - 3 la-
ta  

12606/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia  

12607/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia w trybie bezprzetar-
gowym  

12608/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

połoŜonej przy ul. Iglastej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony 3 
lata  

12609/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Iglastej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony 3 
lata  

12610/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dembińskiego przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata  

12611/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Stoigniewa przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia na czas oznaczony 
3 lata  

12612/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego oraz o wykonanie 
zastępcze  

12613/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12614/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zapytania o cenę o wartości poniŜej 
200 000 EUR na naprawy samochodów 
słuŜbowych StraŜy Miejskiej i UMG marki 
Renault w latach 2013 - 2014 oraz akcep-
tacji wyboru oferenta  

12615/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku  

12616/13/VI/S - wyraŜenia zgody na przepisanie 
liczników zuŜycia energii elektrycznej, o 
numerach 12516589 oraz 10526887, znaj-
dującego się przy al. Zwycięstwa 291 w 
Gdyni  

12617/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej o rozpoczęcie postę-
powania w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 200 000 EUR na 
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzial-
ności cywilnej Urzędu Miasta Gdyni  

12618/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadań z zakresu działalności sa-
mopomocowej organizowanej przez osoby 
niepełnosprawne, organizacji grup wspar-
cia dla osób chorych i niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów  

12619/13/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji 
w 2013 r. programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania”  

12620/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 200 000 
EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowych dla inwestycji pn.: 
„Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, 
Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdy-
ni wraz z budową ścieŜek rowerowych”  

12621/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci 
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elektroenergetycznej oświetlenie ulicy Al. 
Zwycięstwa 138 w Gdyni  

12622/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na okazanie i stabilizację 
nowych znaków granicznych oraz złoŜenie 
operatu podziałowego do O.D.G.K. dla in-
westycji: „Budowa ul. śukowskiej w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną”  

12623/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
nr KB/631/UI/114/W/2013 z dnia 
10.07.2013 r. na wykonie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych dla przedsię-
wzięcia pn.: „Budowa miejsc postojowych 
w wybranych lokalizacjach na terenie Gdy-
ni wraz z przebudową kolidującej infra-
struktury technicznej”  

12624/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności dla nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Morskiej 162A  

12625/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. InŜynierskiej 1 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego  

12626/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego „B” połoŜonego przy ul. 
Bp. Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczo-
nego do sprzedaŜy w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego  

12627/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego „C” połoŜonego przy ul. Bp. 
Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczonego 
do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego  

12628/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szyprów prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12629/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR, na wykonanie nagłośnie-
nia podczas wydarzenia z miejskiego ka-
lendarza imprez C12442 

12630/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie materiałów promocyjnych  

12631/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
opracowania identyfikacji wizualnej  

12632/13/VI/S - udzielenia zgody na zawarcie 
umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a 
Multimedia Polska S.A. na doprowadzenie 
łącza transmisji danych do lokalizacji 
Urzędu Miasta przy ul. Krzywoustego 6  

12633/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy nr SK/734/SI/21-W/2012 
z dn. 11.07.2012 r. pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni, a Multimedia Polska S.A.  

12634/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR w związku z udziałem miasta 
Gdyni w projektach dotyczących rozwoju 
przedsiębiorczości w Gdyni w miesiącu li-
stopadzie 2013 roku  

12635/13/VI/M - udzielenia zamówienia publiczne-
go, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 
prac związanych z organizacją Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości i Europej-
skiego Tygodnia MŚP w Gdyni  

12636/13/VI/M - udzielenia zamówienia publiczne-
go, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 
materiałów promujących Gdyńskie Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości  

12637/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonych w rejonie dawnej Stoczni Gdy-
nia  

12638/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
realizacji zadania „Sportowe szkolenie 
dzieci i młodzieŜy z terenu Gdyni oraz or-
ganizacja w Gdyni imprez sportowych w 
2014 roku”  

12639/13/VI/M - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego w zakresie 
wspierania zadań na rzecz osób bezrobot-
nych, absolwentów poszukujących pracy 
oraz osób pragnących zdobyć nowe kwali-
fikacje lub rozpocząć działalność gospo-
darczą na własny rachunek  

12640/13/VI/M - usługi informatycznej w zakresie 
wydania danych i modyfikacji aplikacji: 
RCiWN, GeoEdytor i Egipt2007  

12641/13/VI/M - zmiany umowy inwestycyjnej nr 
IJ12-01464 z 14.09.2012 r. w sprawie 
udzielenia poŜyczki na realizację projektu 
miejskiego pod nazwą „Utworzenie Mu-
zeum Emigracji w obiekcie Dworca Mor-
skiego w Gdyni”  

12642/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Al. Jana Pawła II przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata  

12643/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 200 000 
EUR na dostawę i montaŜ regałów prze-
suwnych dla archiwum UMG w 2013 r.  

12644/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
9632/13/VI/S z 05.02.2013 r.  

12645/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na w ramach zadania pn: 
„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i bo-
isk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni  

12646/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania: „Prowadzenie Gdyńskich 
Warsztatów PodróŜniczych”  

12647/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania: „Prowadzenie Biura Porad 
Obywatelskich”  

12648/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
zadań zapewniających rozwój dzieci i mło-
dzieŜy w zakresie nowych technologii  

12649/13/VI/O - zwiększenia dotacji dla publicznych 
niesamorządowych przedszkoli  
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12650/13/VI/P - przeprowadzenia warsztatów Fab 
Lab  

12651/13/VI/P - organizacji spotkania samorządow-
ców  

12652/13/VI/M - upowaŜnienia dyrektora ZDiZ w 
Gdyni – jednostki budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni do zawarcia porozumienia z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad, działającą w imieniu i na rachunek 
Skarbu Państwa w sprawie finansowania 
zadania drogowego pn: „Modernizacja 
wraz z remontem ulicy Chwaszczyńskiej – 
pas lewoskrętu w obwodnicę Trójmiasta”  

 
2013-11-14: 

 
12653/13/VI/K - przedłoŜenia Radzie Miasta i Re-

gionalnej Izbie Obrachunkowej projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na 2014 rok wraz z uzasad-
nieniem i materiałami określonymi w 
uchwale RM Gdynia nr XII/220/2011/ w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budŜetowej Miasta Gdyni  

12654/13/VI/K - przedłoŜenia Radzie Miasta i Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 - 
2033  

 
2013-11-15: 

 
12655/13/VI/O - wyraŜenia zgody na odstąpienie od 

terminu złoŜenia informacji o planowanej 
liczbie wychowanków. uprawniającej do 
otrzymania dotacji w roku 2014  

 
2013-11-19: 

 
12656/13/VI/P - zakupu ksiąŜki  
12657/13/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy ksiąŜki 

Bernarda Chrzanowskiego „Na kaszubskim 
brzegu”  

12658/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Witomino – Radiostacja zaba-
wy mikołajkowej  

12659/13/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
mieszkańcom wejście do gminnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 
11 w Gdyni  

12660/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12661/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12662/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

12663/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Le-
śne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, 
Wolności i Witomińskiej  

12664/13/VI/U - zamówienia wykonania druku 
ksiąŜki z artykułami z III międzynarodowej 
konferencji naukowej „Modernizm w Euro-
pie – modernizm w Gdyni. Architektura XX 
w. do lat 60. i jej ochrona”  

12665/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/914/UI/140-W/2012 z dnia 19.07.2012r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebu-
dowa zarurowanego odcinka rzeki Chylon-
ki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w 
Gdyni”  

12666/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i 
dostawę oznaczników do cechowania 
drewna  

12667/13/VI/R - zawarcia aneksu do umowy o dofi-
nansowanie nr UDA-RPPM.04.01.00-00-
014/12-00 projektu pn.: „Opracowanie do-
kumentacji dla I etapu inwestycji polegają-
cej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu 
pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w 
Gdyni wraz z przebudową istniejącego 
układu komunikacyjnego” dofinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2007-2013  

12668/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego: 
„Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - 
sport, turystyka, rekreacja”  

12669/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego: 
„Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - 
prowadzenie i tworzenie klubów Seniora”  

12670/13/VI/R - powołania, określenia składu oraz 
określenia zasad działania Gdyńskiej Rady 
do spraw Seniorów  

12671/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu punktu dys-
trybucji wsparcia Ŝywnościowego  

12672/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego w zakresie pieczy zastępczej, 
polegającego na prowadzeniu placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. ro-
ku Ŝycia do 18.roku Ŝycia  

12673/13/VI/R - zawarcia umowy najmu nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni przy ul. Dywizji 
Kościuszkowskiej 4  

12674/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
sposobu przeprowadzania słuŜby przygo-
towawczej i organizowania egzaminu koń-
czącego tę słuŜbę w Urzędzie Miasta Gdy-
ni  

12675/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 10739/13/S dot. ak-
ceptacji wyników postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego do 200.000 EUR na ubez-
pieczenie samochodów słuŜbowych jedno-
stek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni 
w latach 2013 – 2015  
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12676/13/VI/P - aktualizacji oprogramowania cen-
trali alarmowej  

12677/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Miłej 1, 3, 5 i 6  

12678/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z uiszczeniem opłaty za 
wniesienie skargi kasacyjnej do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku na wyrok z dnia 18.09.2013r. sy-
gn. akt II SA/Gd 429/13  

12679/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na demontaŜ elementów re-
klamy Centrum Nauki Experyment Gdynia  

12680/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie 
herbu Miasta Gdyni przez InnoBaltica 
Spółka z o.o.  

12681/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
nieoznaczony  

12682/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
nieoznaczony 

12683/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 39 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12684/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
nieoznaczony  

12685/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 25 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12686/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni  

12687/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni  

12688/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni  

12689/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni  

12690/13/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy ksiąŜki dr 
Mariusza Kardasa „Gdynia i jej władze w 
latach 1926-1950.”  

12691/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Bohdana Kryspina „A pod stopami morze”  

12692/13/VI/P - wszczęcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę 
kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 
w 2014 r.  

12693/13/VI/P - skierowania wniosku o zapłatę  

12694/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania w 
przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy 
sportowej  

12695/13/VI/O - wyraŜenia zgody na udostępnienie 
krytej pływalni  

12696/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego mieszkańca 
Gdyni do Chrześcijańskiej Szkoły Mon-
tessori w Gdańsku  

12697/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osiec-
kiej w Sopocie  

12698/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na świadczenie 
usług pocztowych i kurierskich na rzecz 
Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-2016  

12699/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie okablowania strukturalnego i 
sieci elektrycznej w pomieszczeniach bu-
dynku przy ul.10 Lutego 24 oraz pomiesz-
czeniach Archiwum Zakładowego przy 
ul.Krzywoustego 6  

12700/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji o rozpoczęcie postępowania w try-
bie zapytania o cenę na zakup środków 
czystości dla UMG do 200.000 EUR w 
2013/2014 roku  

12701/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
200.000 EUR na dostawę naturalnej wody 
źródlanej, dzierŜawę i sanityzację dystry-
butorów oraz dostawę naturalnej wody mi-
neralnej średniozmineralizowanej niega-
zowanej, gazowanej i kubków jednorazo-
wych dla UMG w 2014 roku 

12702/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 200.000 EUR na zakup i do-
stawę papieru do drukarek i kserokopiarek 
dla UMG w grudniu 2013r. oraz w 2014r.  

12703/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup i dosta-
wę zestawów ratownictwa medycznego R-
O do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wy-
boru oferenta  

12704/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji o rozpoczęcie postępowania w try-
bie zapytania o cenę na zakup papiero-
wych artykułów sanitarnych dla UMG do 
200.000 EUR w 2013/2014 roku  

12705/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 
11676/13/VI/S z dnia 06.08.2013 r. w 
sprawie uruchomienia środków finanso-
wych w roku 2013 na utrzymanie telefonów 
stacjonarnych  

12706/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 11923/13/VI/S dot. 
akceptacji wyników postępowania w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienie 
uzupełniające do zamówienia podstawo-
wego o wartości poniŜej 200.000 EUR na 
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzial-
ności cywilnej jednostek organizacyjnych 
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Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji 
oraz Administracja Budynków Komunal-
nych nr 3 i nr 4 ) 

12707/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013roku  

12708/13/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na: Wykonanie usług wy-
ceny nieruchomości na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni  

12709/13/VI/M - nabycia, do kwoty 14.000 EUR, 
licencji do fotografii barwnych 

12710/13/VI/M - akceptacji treści umowy na lata 
2014 – 2017 na organizację Ogólnopol-
skich Spotkań PodróŜników, śeglarzy i Al-
pinistów oraz finału konkursu Kolosy po-
między Miastem Gdynia a Karoliną Janow-
ską - Agencją MART  

12711/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
koszty postępowania sądowego celem re-
gulacji stanu prawnego nieruchomości przy 
ul. Legionów 17 AB 

12712/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 23 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12713/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania: Profilaktyka onkologiczna 
– prowadzenie ośrodka wsparcia psycho-
logicznego (Akademia Walki z Rakiem)  

12714/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania: Profilaktyka raka jądra  

12715/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania z zakresu profilaktyki se-
lektywnej dla osób eksperymentujących z 
uŜywkami i zagroŜonych uzaleŜnieniami 
pod nazwą „Kochać i pracować”  

12716/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania: Prowadzenie Poradni 
Opieki Paliatywnej  

12717/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania z zakresu profilaktyki uza-
leŜnień: Profilaktyka przez sport  

12718/13/VI/P - zatwierdzenia preliminarza wydat-
ków związanych z udziałem Gminy Gdynia 
w Rynku Międzynarodowym podczas „Kie-
ler Woche 2014”  

12719/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie „Wytycz-
nych komunikacji marki Gdynia”  

12720/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 11472/13/VI/S dot. 
akceptacji wyników postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu nie-

ograniczonego do 200.000 EUR na ubez-
pieczenie mienia oraz odpowiedzialności 
cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy 
Miasta Gdynia (jednostki edukacji oraz 
Administracja Budynków Komunalnych nr 
3 i nr 4 )  

12721/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup wykła-
dziny podłogowej na potrzeby UMG warto-
ści do 14.000 EUR  

12722/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2013  

12723/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok  

12724/13/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  

12725/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup nagród w konkursie wiedzy o 
„kontach, lokatach, kredytach”  

12726/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Remont ulic śmudzkiej, Kurpiowskiej, 
Małopolskiej, Łowickiej i Sieradzkiej w 
Gdyni wraz z projektem odwodnienia wy-
kopów”  

12727/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 EUR na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodo-
ciągowej, budowa i odtworzenie na-
wierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdy-
ni" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego  

12728/13/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: „Rozbudowa ulicy Lipowej w 
Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gry-
fa Pomorskiego do skrzyŜowania z ul. Zwi-
nisławy  

12729/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 EUR na usługę nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania robót budowla-
nych: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni 
na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Po-
morskiego do skrzyŜowania z ul. Zwinisła-
wy  

12730/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych związanych z zasilaniem rezerwo-
wym dla budynku UM przy ul. 10 Lutego 24 
w Gdyni  

12731/13/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy 
nr KB/670/UI/240/W/2011 z dnia 
06.12.2011 r. dla zadania pn: „Budowa 
wielostanowiskowych parkingów przy ul. 
Witomińskiej 72/74 w Gdyni”  
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12732/13/VI/U - wyraŜenia zgody na zawarcie poro-
zumienia do umowy nr 
KB/117/UI/29/W/2013 z 05.02.2013 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Zagospo-
darowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 
251 w Gdyni”  

12733/13/VI/U - zawarcia porozumienia określają-
cego warunki udostępnienia nieruchomości 
dla inwestycji pn: „Budowa ul. śukowskiej 
w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”  

12734/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Budowa miejsc postojowych wzdłuŜ ul. 
Harcerskiej, na odcinku od ulicy Legionów 
do ulicy Bpa. Dominika” w rozszerzonym 
zakresie  

12735/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Budowa przyłączy kanalizacji desz-
czowej ul. Akacjowej w Gdyni”  

12736/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowej 
dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Chwarz-
nieńskiej wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej w Gdyni” – odcinek wi-
tomiński  

12737/13/VI/P - organizacji II ogólnopolskiej konfe-
rencji projektu unijnego „The Bothnian 
Green Logistic Corridor” z Programu 
Współpracy Transgranicznej Regionu Mo-
rza Bałtyckiego 2007-2013  

12738/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych z 
dziedziny kultury w roku 2014  

12739/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/680/PB/2/W/2013 zawartej dnia 31 lip-
ca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
fundacją „Mamy z Morza” z siedzibą w 
Gdyni  

12740/13/VI/R - zmiany umowy w sprawie udziele-
nia zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na usługę opracowania materiałów 
edukacyjnych, w tym treści merytorycznych 
wraz z redakcją oraz opracowaniem gra-
ficznym  

12741/13/VI/R - wprowadzenia Regulaminu wysta-
wy Centrum Nauki Experyment w Gdyni i 
Regulaminu sprzedaŜy biletów Centrum 
Nauki Experyment w Gdyni”  

12742/13/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę wor-
ków przeznaczonych do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych  

12743/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków z budŜetu miasta na opłatę sądo-
wą w związku z przeprowadzonym postę-
powaniem sądowym dotyczącym nabycia 
przez Gminę Miasta Gdyni spadku po by-
łym właścicielu nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Rymarskiej 5 A  

12744/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
12497/13/VI/M z 29.10.2013 r. dotyczące-

go udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 
EUR na zakup urządzenia dźwiękowego  

12745/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na dostawę mebli, stanowiących 
wyposaŜenie Ŝłobka przy ul. Uczniowskiej 
2  

12746/13/VI/P - powołania Zespołu Organizacyjne-
go Red Bull Air Race Gdynia 2014  

12747/13/VI/M - pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Chylońskiej  

 
2013-11-21: 

 
12748/13/VI/P - tłumaczenia konsekutywnego na j. 

angielski  
12749/13/VI/R - zawarcia umowy z Ministrem Pracy 

i Polityki Społecznej, w związku z udziele-
niem dotacji na wsparcie realizacji zadania 
publicznego, w ramach "Resortowego Pro-
gramu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2013"  

 
2013-11-22: 

 
12750/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zamó-
wienia publicznego z wolnej ręki na pro-
mocję Miasta Gdyni  

 
2013-11-26: 

 
12751/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 

zarządzenia nr 12565/13/VI/R Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 5 listopada 2013 r. w 
sprawie: harmonogramu otwartych konkur-
sów ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na zada-
nia realizowane w 2014 roku 

12752/13/VI/P - przygotowania projektu graficznego 
oraz druku teczki z logo „Gdynia bez ba-
rier” 

12753/13/VI/M - upowaŜnienia Dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budŜeto-
wej Gminy Miasta Gdyni do dokonania za-
płaty odszkodowania wynikającego z de-
cyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 
21.10.2013 r. nr NSP-
III.7570.312.2012.MS1 

12754/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Rolniczej 14 w Gdyni 

12755/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni 

12756/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Opata Hackiego 25 w 
Gdyni 

12757/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni 

12758/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdy-
ni 

12759/13/VI/M - remontu pomieszczenia suszarni 
na III piętrze w gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 



17 
 

12760/13/VI/M - wymiany instalacji gazowej i prze-
pływowego podgrzewacza wody w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata 
Hackiego 15C w Gdyni 

12761/13/VI/M - wymiany okna w lokalu socjalnym 
przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

12762/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. San-
domierskiej 1B w Gdyni 

12763/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12764/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12765/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12766/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

12767/13/VI/R - skierowania na drogę postępowa-
nia sądowego spraw o wyznaczenie 
przedstawiciela dla osoby nieobecnej w 
postępowaniu o wydanie decyzji admini-
stracyjnej o warunkach zabudowy części 
działki nr 1437/386 KM 60 obręb Gdynia 
przy ul. Norwida w Gdyni dla inwestycji po-
legającej na budowie budynku mieszka-
niowego wielorodzinnego z parkingami 
podziemnymi i infrastrukturą 

12768/13/VI/R - współorganizacji akcji „Być jak 
Święty Mikołaj” 

12769/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Anek-
su Nr 1/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu schroniska 
dla bezdomnych osób i rodzin na terenie 
Gdyni 

12770/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Anek-
su Nr 2/2013 do Umowy KB/1/MOPS/2013 
z dnia 15.01.2013 r. zawartej ze Stowarzy-
szeniem „Gaudium Vitae” na realizację za-
dania publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej, polegającego na wspieraniu sa-
motnych matek i rodzin ubogich 

12771/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Anek-
su Nr 3/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu schronienia 
dla osób bezdomnych oraz interwencyjne-
go noclegu osobom nietrzeźwym 

12772/13/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Wojewódzką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku 

12773/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji II 
Międzyszkolnego Konkursu na Insceniza-
cję Bajki Rosyjskiej 

12774/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji oraz 
zakupu nagród w międzyszkolnym konkur-
sie historycznym „Przez wieki do niepodle-
głości” 

12775/13/VI/O - refundacji zakupu nagród dla za-
wodniczek „Turnieju Młodości” w gimna-
styce artystycznej, którego organizatorem 
jest Zespół Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących w Gdyni 

12776/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na 
Turniej Finałowy Wojewódzkich Igrzysk 
MłodzieŜy Szkolnej w unihokeju w Prabu-
tach 

12777/13/VI/O - częściowej refundacji kosztów 
wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do 
szkoły Yhteiskoulun Lukio w Kouvola w 
Finlandii 

12778/13/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem uczniów i opiekunów z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 
Gdyni na Międzynarodową Konferencję w 
ramach współpracy z Fundacją THIMUN – 
Singapore oraz na symulację rozprawy 
przed Trybunałem Sprawiedliwości w Ha-
dze 

12779/13/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu nagród dla laureatów IX 
Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizo-
wanego przez Szkołę Podstawową nr 33, 
Gimnazjum nr 11 oraz IX Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni 

12780/13/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu nagród dla laureatów XIII 
Rozgrywek Sportowych Burs i Internatów 
Województwa Pomorskiego oraz IV Inter-
nackiego Konkursu „Mam Talent”, którego 
koordynatorem jest Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Gdyni 

12781/13/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu upominków dla uczestni-
ków XIV Mistrzostw Gdyni szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych w siłowaniu się 
na rękę organizowanego przez Zespół 
Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w 
Gdyni 

12782/13/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji Wigilii Pamięci Pokoleń 

12783/13/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród 
dla laureatów „VI Miejskiego Konkursu Po-
ezji i Piosenki Patriotycznej” organizowa-
nego przez Szkołę Podstawową nr 26 w 
Gdyni 

12784/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów „IX Gdyńskiego Mło-
dzieŜowego Turnieju Turystyczno – Krajo-
znawczo – Ekologicznego o puchar Prezy-
denta Miasta Gdyni” i „IX Gdyńskiego Mło-
dzieŜowego Marszu na orientację o puchar 
im. Wacława Jakubowskiego” organizowa-
nego przez Szkołę Podstawową nr 33 w 
Gdyni oraz Klub Turystyki Pieszej PTTK 
„Belfer” 

12785/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród w Międzyszkolnym Konkursie Lite-
rackim w Języku Niemieckim organizowa-
nym przez Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 5 w Gdyni  

12786/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród w III Międzyszkolnym Konkursie 
Przyrodniczo – Informatycznym „Myszka Z” 
organizowanego przez Szkołę Podstawo-
wą nr 40 w Gdyni  

12787/13/VI/O - dofinansowania wydania ksiąŜki 
oraz kalendarza z pracami laureatów kon-
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kursu literacko-plastycznego „Jak Ŝyć w 
przyjaźni”  

12788/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 200.000 
EUR na zakup paliwa samochodowego dla 
UMG w 2014 i 2015 r.  

12789/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 200.000 EUR na zakup i do-
stawę materiałów biurowych dla UMG  

12790/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu odse-
tek za usuwanie, holowanie i parkowanie 
pojazdów  

12791/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę prasy 
codziennej i czasopism specjalistycznych 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.  

12792/13/VI/S - wyraŜenia zgody na opłatę związa-
ną z wymianą dowodów rejestracyjnych w 
samochodach słuŜbowych UMG w 2013r.  

12793/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
8790/12/VI/S w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych w roku 2013 na do-
stawę energii cieplnej dla budynku Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54  

12794/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
7313/12/VI/S w sprawie wyraŜenia zgody 
na podpisanie umów na usługę komplek-
sową obejmującą zakup i dystrybucję 
energii elektrycznej dla budynku UMG oraz 
lokali podległych  

12795/13/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na: Wykonanie usług 
geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polity-
ki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni  

12796/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na „Wykonanie inwentaryzacji 
budynków tj. lokali mieszkalnych i uŜytko-
wych oraz obiektów niemieszkalnych” oraz 
w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy  

12797/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
7383/12/VI/M z dnia 31 lipca 2012 r. w 
sprawie określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta udziału we własności 
nieruchomości niezbędnej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo 
przeznaczonej pod drogę publiczną (dział-
ka nr 231/11)  

12798/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29  

12799/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 

12800/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205  

12801/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21  

12802/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205  

12803/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem po-
mieszczeń uŜytkowych, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni  

12804/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie materiałów in-
formacyjno-promocyjnych na potrzeby 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości  

12805/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promujących 
miasto  

12806/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na zaprojektowanie i wykonanie materia-
łów promocyjnych  

12807/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie kart świątecz-
nych  

12808/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklam miasta 
w kalendarzu  

12809/13/VI/M - nabycia licencji do fotografii barw-
nych  

12810/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 37 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12811/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 41 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12812/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 32 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12813/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Swarzewskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia  

12814/13/VI/R - składu komputerowego i druku 
plakatów na potrzeby akcji „I Gdyńska 
Giełda Wolontariatu”  

12815/13/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/758/MB/24/W/2013 z dnia 12.09.2013r. 
na zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
tryskaczowej wraz z zasilaniem w części 
podziemnej budynku Miejskiej Hali Targo-
wej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni  

12816/13/VI/M - zmiany zapisów umowy nr 
SK/275/MK/3-W/2012 z dnia 20 stycznia 
2012 roku na „Asystę techniczną i konser-
wację oprogramowania systemu informa-
tycznego obsługi zasobu geodezyjno-
kartograficznego i katastru nieruchomości”  
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12817/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie banerów in-
formacyjnych Rady Dzielnicy Dąbrowa  

12818/13/VI/P - planu budŜetu na realizację umów 
abonenckich usługi GPS Polkomtel dla po-
trzeb MCZK  

12819/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
8580/12/VI/S z dn. 13.11.2012  

12820/13/VI/O - przyjęcia programów profilaktycz-
nych wraz ze specyfikacjami realizowa-
nych w latach 2014 – 2016  

12821/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na wykonanie i montaŜ drzwi 
do schronu  

12822/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, projektu i druku gdyńskiego 
kalendarza planszowego na 2014 r.  

12823/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na usługę wykonania odzieŜy 
dla pracowników punktów informacji tury-
stycznej  

12824/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na druk oraz przygotowanie wy-
staw w Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lu-
tego 24  

12825/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
na zakup 50 egzemplarzy czasopisma „Ar-
chitektura”  

12826/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na realizację projektu „Trasa hi-
storyczna Wielki Kack”  

12827/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
na zapewnienie przestrzeni dyskowej dla 
potrzeb serwisów internetowych gdyniain-
fobox.pl oraz m.gdyniainfobox.pl  

12828/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanej garaŜami przeznaczonej do 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej przy ul. Modrej w 
Gdyni  

12829/13/VI/P - zawarcia umowy sponsorskiej oraz 
uchylenia zarządzenia nr 11994/13/VI/P  

12830/13/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2014 r.  

12831/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
realizacji zadań z zakresu edukacji mu-
zycznej dla dzieci w 2014r.  

12832/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
realizacji zadań w zakresie odkrywania i 
wzmacniania potencjału rozwojowego 
dzieci w wieku przedszkolnym  

12833/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
realizacji zadań z zakresu edukacji proz-
drowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich 
szkół podstawowych  

12834/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 

zapytania o cenę do 200 000 EUR na do-
stawę materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek i maszyn biurowych oraz papieru 
termicznego i kreślarskiego w 2013/2014r.  

12835/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
9301/13/VI/S z dnia 08.01.2013  

12836/13/VI/R - zawarcia umowy o dzieło dotyczą-
cej wykonania prac wykończeniowych w 
siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wycho-
wawczej typu rodzinnego Nr 2  

12837/13/VI/M - udzielenia zamówienia na zakup 
czasu antenowego na emisje materiału fil-
mowego Gdyni  

12838/13/VI/S - zmieniające zarządzenia w sprawie 
powołania zespołów ds. oświadczeń ma-
jątkowych oraz do spraw partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego i uchylenia zarządze-
nia w sprawie powołania zespołu do spraw 
budowy monitoringu wizyjnego miasta 
Gdyni  

12839/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę wykonania tablic 
PCV z nadrukowanymi zaleceniami doty-
czącymi zasad dokarmiania ptaków dziko 
Ŝyjących z rodziny kaczkowatych na tere-
nie Gminy Miasta Gdyni w okresie zimo-
wym  

12840/13/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego  

12841/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia nr 
9609/13/VI/R z 5 lutego 2013 r. w sprawie 
przekazania do realizacji wybranych przez 
radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć in-
westycyjno-remontowych na lata 2011-
2014  

12842/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobom 
prawa uŜytkowania wieczystego nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chwasz-
czyńskiej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa  

12843/13/VI/M - zakupu do 14.000 EUR aparatu 
fotograficznego dla Wydziału Polityki Go-
spodarczej i Nieruchomości  

12844/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1032/PD/80-W/2013 zawartej pomię-
dzy gminą Gdynia a Fundacją Res Publica 
im. Henryka Krzeczkowskiego  

12845/13/VI/M - upowaŜnienia pani Ewy Zapaśnik – 
kierownika ABK Nr 4 w Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych z zawieraniem i wypowiada-
niem umów najmu na okres do trzech lat w 
zespole MHT w Gdyni  

12846/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Morskiej 79 przeznaczonych do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony 10 lat 
w drodze przetargu  

12847/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni przy 
Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do wy-



20 
 

dzierŜawienia na czas oznaczony w drodze 
przetargu  

12848/13/VI/M - powołania składu komisji oceniają-
cej mającej za zadanie ocenę ofert zgło-
szonych przez podmioty prowadzące dzia-
łalność poŜytku publicznego w zakresie 
wspierania zadań na rzecz osób bezrobot-
nych, absolwentów poszukujących pracy 
oraz osób pragnących zdobyć nowe kwali-
fikacje lub rozpocząć działalność gospo-
darczą na własny rachunek  

12849/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego w związku z realizacją inwestycji 
pn: „Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na 
odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomor-
skiego do skrzyŜowania z ul. Zwinisławy”  

12850/13/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
rozpatrzenia składanych ofert na realizację 
programów profilaktycznych w latach 2014 
– 2016  

12851/13/VI/P - organizacji otwarcia hospicjum dla 
dzieci  

12852/13/VI/R - powołania zespołu ds. merytorycz-
nej i formalnej oceny wniosków Stowarzy-
szenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza” oraz 
Fundacji na rzecz osób z autyzmem i in-
nymi zaburzeniami rozwoju, o dofinanso-
wanie ze środków PFRON kosztów wyni-
kających ze zwiększenia liczby uczestni-
ków warsztatu terapii zajęciowej  

12853/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup pakietów Adobe 
CS6 Design Standard  

12854/13/VI/P - wyraŜenia zgody na przygotowanie 
i prowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na druk i kolportaŜ tygodnika 
„Ratusz” w 2014 roku  

 
2013-11-27: 

 
12855/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013  
12856/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

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

12857/13/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 

 
2013-11-28: 

 
12858/13/VI/K - przeprowadzenia postępowania na 

wybór Agenta Emisji Obligacji Komunal-
nych w trybie przetargu i powołania Komisji  

12859/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/862/UI/181-W/2013 na rozpisanie i roz-
strzygnięcie przetargu na wyłonienie Gene-
ralnego Wykonawcy zadania pn.: "Budowa 
siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w 
Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką 
na Kamienną Górę.  

12860/13/VI/U - udzielenia zamówienia na sprawo-
wanie kontroli nad pracami Generalnego 
Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego dla 
zadania pn.: Budowa siedziby Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem 
podziemnym i kolejką na Kamienną Górę”  

12861/13/VI/U - wykonania wyroku Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku i Sądu Apelacyjnego w 
Gdańsku  

 
2013-11-29: 

 
12862/13/VI/P - organizacji spotkania samorządow-

ców  
 

2013-12-02: 
 
12863/13/VI/U - akceptacji treści umowy nr 

KB/1121/UI/224-W/2013 w sprawie zapro-
jektowania i wykonania robót budowlanych 
związanych z budową budynku Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej wraz z parkingiem pod-
ziemnym pod Placem Grunwaldzkim i za-
gospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego 
w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę oraz 
upowaŜnienia do jej podpisania  

 
2013-12-03: 

 
12864/13/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 

działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania dotyczącego prowadzenia re-
habilitacji osób niepełnosprawnych w róŜ-
nych typach placówek  

12865/13/VI/M - wykonania remontu kominów w 
budynkach mieszkalnych przy ul. Chabro-
wej 3 i 3A w Gdyni  

12866/13/VI/M - wykonania remontu schodów ze-
wnętrznych prowadzących do gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 26 
w Gdyni  

12867/13/VI/M - rozbiórki wiatrołapu i garaŜu przy 
ul. Leszczynki 175 w Gdyni  

12868/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych 
w 18 gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynkach zarządzanych przez ABK Nr 4 
w Gdyni  

12869/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Spa-
cerowej 9 w Gdyni  

12870/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych 
w 14 gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynkach zarządzanych przez ABK Nr 3 
w Gdyni  

12871/13/VI/M - zabezpieczenia budynku mieszkal-
nego przy ul. Działowskiego nr 13 w Gdyni  

12872/13/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.7142.6.32.2012)  

12873/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa 
cmentarza w Kosakowie dla Zarządu 
Cmentarzy komunalnych w Gdyni.”  
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12874/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej robót budowlanych na zadaniu 
pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na od-
cinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod 
torami PKP wraz z budową suchego zbior-
nika retencyjnego „Karwiny” oraz Budowa 
urządzeń podczyszczających na kanale 
deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy 
Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku 
Źródło Marii, realizowanych w ramach Pro-
jektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni  

12875/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego w zakresie 
pieczy zastępczej, polegającego na pro-
wadzeniu placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
14 dzieci w wieku od 13. roku Ŝycia do 18. 
roku Ŝycia  

12876/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na wsparcie reali-
zacji zadania publicznego z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na prowa-
dzeniu punktu dystrybucji wsparcia Ŝywno-
ściowego  

12877/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej ze Stowarzysze-
niem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej  

12878/13/VI/P - sprzedaŜy materiałów promocyj-
nych  

12879/13/VI/P - odnowienia domeny gdyniaworkie-
strze.pl  

12880/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni  

12881/13/VI/O - wyraŜenia zgody na udostępnienie 
krytej pływalni  

12882/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy  

12883/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12884/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12885/13/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjne-
go Urzędu Miasta Gdyni  

12886/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych 
na realizację umowy SK/1508/PK/28-
w/2010 dot. dzierŜawy kanalizacji kablowej 
dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego 
Miasta  

12887/13/VI/P - zakupu 2 telewizorów dla potrzeb 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego  

12888/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na aktualizację oprogramowania w pla-
cówkach szkolnych  

12889/13/VI/P - zakupu zestawu komputerowego w 
Miejskim Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego  

12890/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-

tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Lucjana Cylkow-
skiego 11E-11F. (garaŜ nr 24 ul. Lucjana 
Cylkowskiego 11 F)  

12891/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Lucjana Cylkow-
skiego 11. (lokal mieszkalny nr 10 ul. Lu-
cjana Cylkowskiego 11 kl. A)  

12892/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zielonej 26,28, 
Modrej 1 (lokal mieszkalny nr 9 ul. Zielona 
28 kl. C)  

12893/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205 (Płk. S Dąbka 203 kl. G m 
11)  

12894/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205 (Płk. S Dąbka 201 kl. D m 
10)  

12895/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 (kl.131 m 3)  

12896/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 (kl.125 m 7)  

12897/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskego 80 (lokal mieszkalny nr 4 ul. Po-
wstania Wielkopolskiego 80 kl. B)  

12898/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 
(lokal mieszkalny nr 22 przy ulicy Szcze-
cińskiej 11)  

12899/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 
190/190A/Kasztanowej 1 (Al. Zwycięstwa 
190 m 22)  

12900/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
na opracowanie projektu graficznego i 
przygotowanie podstrony internetowej wi-
tryny www.gdyniaturystyczna.pl  

12901/13/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  

12902/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 43 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12903/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 41 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12904/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 49 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12905/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 5 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12906/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 7 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12907/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Perzowej 35 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12908/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Poziomkowej 
84 przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony - 3 lata  

12909/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 40 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12910/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia połoŜonej przy ulicy Jana Kilińskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 
lata  

12911/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Aluminiowej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata  

12912/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na 
Turniej Finałowy Wojewódzkiej Gimnazja-
dy MłodzieŜy w unihokeju w Prabutach  

12913/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013r.  

12914/13/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni w konkursie na „Najlepszy szyld i 
najciekawiej zaaranŜowaną witrynę skle-
pową-Gdynia 2013”  

12915/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę do 200000 EUR na wy-
konanie druków własnych w 2014 r.  

12916/13/VI/P - zakupu motopompy poŜarniczej 
Tohatsu model VC82SE oraz węŜy poŜar-
niczych dla potrzeb OSP Gdynia Wiczlino  

12917/13/VI/P - remontu pomieszczeń w budynku 
OSP w Gdyni - Wiczlinie  

12918/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Świętojańskiej/ Władysława IV, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego  

12919/13/VI/P - zamówienia materiału fotograficz-
nego na stronę www.gdynia.pl  

12920/13/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Pu-
blicznej oraz kont poczty darmowej: pocz-
ta.gdynia.pl  

12921/13/VI/P - zamówienia materiału filmowego na 
stronę www.gdynia.pl  

12922/13/VI/O - zawarcia umowy na organizację 
cyklicznych spotkań dla mieszkańców 
dzielnic Redłowo i Wzgórze Św. Maksymi-
liana – „Bieg dookoła Kaczej rzeki” w ra-
mach wniosku „Recepta na bezpieczeń-
stwo”, który uzyskał dofinansowanie w 
konkursie dla Rad Dzielnic „Bezpieczna 
dzielnica”  

12923/13/VI/O - zwrotu kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej ucznia mieszkańca 
Gdyni do Gimnazjum nr 3 w Gdyni  

12924/13/VI/O - wyraŜenia zgody na udostępnienie 
sali lekcyjnej w VI Liceum Ogólnokształcą-
cym w Gdyni  

12925/13/VI/P - organizację miejskiej imprezy miko-
łajkowej dla dzieci  

12926/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12927/13/VI/K - spisania z ewidencji księgowej 
naleŜności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień  

12928/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu najmu 
lokalu uŜytkowego  

12929/13/VI/R - ogłoszenia o moŜliwości uzyskania 
przez podmioty spoza sektora finansów 
publicznych, nie działające w celu osią-
gnięcia zysku dotacji celowej na wykony-
wanie zleconych zadań z zakresu monito-
ringu środowiska  

12930/13/VI/R - przeprowadzenia XVI edycji kon-
kursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”  

12931/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego rozbiórki części 
garaŜy przy SPL „Śródmieście” przy ul. 
Armii Krajowej 44  

12932/13/VI/O - powołania komisji oceniającej ofer-
ty zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego  

12933/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
8714/12/VI/S w sprawie wyraŜenia zgody 
na najem pomieszczeń biurowych Cechu 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni 
przy ul. 10 Lutego 33 dla potrzeb Referatu 
Gospodarki Odpadami UMG  

12934/13/VI/S - zabezpieczenia środków na remont 
i termomodernizację stropodachu w bu-
dynku UMG zlokalizowanym przy ul. 10 Lu-
tego 24 w Gdyni oraz na nadzór nad reali-
zacją projektu remontu stropodachu, obej-
mujący jego termomodernizację na 2013 i 
2014 r.  
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12935/13/VI/S - zabezpieczenia środków na rozli-
czenie kosztów eksploatacyjnych oraz do-
starczanych mediów do lokalu UMG przy 
ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, w 2014 r  

12936/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200 000 EUR na 
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzial-
ności cywilnej UM Gdyni  

12937/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup - do 
14.000 EUR - podzespołów do kserokopia-
rek „Canon” dla UM Gdyni o wartości do 
14000 EUR  

12938/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
projektu remontu elewacji budynku UMG – 
o wartości do 14 000 EUR  

12939/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 na zakup tonerów do 
kserokopiarek i faxów – do 14 000 EUR  

12940/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na rok 2014 na zakupy artykułów 
hydraulicznych na potrzeby UM Gdyni – do 
14 000 EUR  

12941/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200 000 EUR na do-
stawę i montaŜ regałów przesuwnych dla 
archiwum UMG w 2013 r.  

12942/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy na dostawę sprzętu 
komputerowego dla UM Gdyni  

12943/13/VI/P - akceptacji treści aneksu do umowy 
z Agencją Rozwoju Pomorza SA  

12944/13/VI/P - powołania zespołu organizacyjnego 
zlotu Ŝaglowców „Operacja śagle Gdynia 
2014 – Operation Gdynia Sails”  

12945/13/VI/P - zakupienia ksiąŜek pod tytułem 
„Bajki i baśnie gdyńskie”  

12946/13/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na obsługę 
UM Gdyni w zakresie sprzedaŜy biletów na 
zagraniczne przewozy pasaŜerskie oraz 
krajowe przewozy lotnicze  

12947/13/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadcze-
nie usług transportowych polegających na 
wynajmie autobusów i minibusów wraz z 
kierowca na terenie kraju i zagranicą na 
potrzeby UM Gdyni  

12948/13/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: „Regulacja spływów powierzchnio-
wych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni”  

12949/13/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 ul. śurawiej w Gdyni na 
odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrze-
wiowej”  

12950/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
nr KB/625/UI/112/W/2013 z 10.07.2013 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa schodów terenowych wraz z od-
wodnieniem, oświetleniem i przebudową 
kolidującej infrastruktury technicznej w wy-
branych lokalizacjach na terenie Gdyni”  

12951/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
nr KB/631/UI/114/W/2013 z 10.07.2013 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa miejsc postojowych w wybranych 
lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z 
przebudową kolidującej infrastruktury tech-
nicznej”  

12952/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/1077/UI/177/W/2012 z 04.09.2012 r. na 
wykonanie projektów podziału geodezyj-
nego działek przeznaczonych pod budowę 
ul. Sakowicza w Gdyni  

12953/13/VI/M - źródeł finansowania spłaty hipoteki 
zwykłej, hipoteki kaucyjnej, opłaty za czyn-
ności bankowe Banku Gospodarstwa Kra-
jowego oraz spłaty hipoteki przymusowej 
zwykłej na rzecz Skarbu Państwa i opłaty 
notarialnej za uwierzytelnienie podpisu 
osoby działającej w imieniu Skarbu Pań-
stwa w celu wykreślenia obciąŜeń z działu 
IV KW nr GD1Y/00000645/1 prowadzonej 
dla nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 22, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni  

12954/13/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie 
powołania zespołu do spraw partnerstwa 
publiczno-prywatnego  

12955/13/VI/M - nabycia do kwoty 14 000 EUR 
licencji do fotografii barwnej  

12956/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
Gdyni  

12957/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na pro-
mocję miasta Gdyni  

12958/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na prowadzenie projektu muzealno-
edukacyjnego w 2014 r.  

12959/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku 
na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w 
okresie od 30 .01.2014 roku do 31.12.2018 
roku”  

12960/13/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 
23 w Gdyni  

12961/13/VI/M - zgłoszenia robót rozbiórkowych 
garaŜu z wiatrołapem połoŜonych przy ul. 
Leszczynki 175 w Gdyni (działki nr 375/7 i 
377/7 KM 26)  

12962/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
12154/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 1 października 2013 roku w sprawie 
wykonania remontu muru oporowego na 
terenie naleŜącym do Gminy przy ul. Mor-
skiej 27-29 w Gdyni  

12963/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
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przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego  

12964/13/VI/O - zakupu pomocy dydaktycznych dla 
Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach pro-
jektu „Pluszowy Misiaczek- wsparcie naj-
młodszych gdyńskich przedszkolaków na 
starcie” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

12965/13/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy 
nr SK/2058/MG/645-W/2013 z dnia 6 listo-
pada 2013 roku na wykonanie projektu 
graficznego tablicy informacyjno – tury-
stycznej z planem miasta Gdyni wraz z 
drukiem i montaŜem  

12966/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów 
hałasu wzdłuŜ Estakady Kwiatkowskiego 
dla zadania pn: „Wzmocnienie konstrukcji 
Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni i pod-
niesienie jej nośności do klasy A”  

12967/13/VI/M - zastępczego usunięcia wad i uste-
rek wynikającego z umowy nr 
KB/361/MB/41-W/2010 z 23.06.2010 r.  

12968/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej instalowanych urzą-
dzeń w ramach realizowanego zadania: 
„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR”  

12969/13/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/757/MB/23/W/2013 z 12.09.2013 r. na 
przebudowę i zmianę sposobu uŜytkowa-
nia budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w 
Gdyni na potrzeby Ŝłobka  

12970/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-
W/2013 z 12.02.2013 r. na robotę budow-
laną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa 
odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej”  

12971/13/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/1014/MB/31/W/2013 z 18.11.2013 r. na 
dostawę sprzętu mechanicznego technolo-
gicznego, stanowiącego wyposaŜenie 
kuchni Ŝłobka przy ul. Uczniowskiej 2 w 
Gdyni  

 
2013-12-04: 

 
12972/13/VI/P - wyraŜenia zgody na przygotowanie 

i przeprowadzenie postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na publikację lokalnych 
i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych 
Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku  

 
2013-12-05: 

 
12973/13/VI/P - organizacji spotkania samorządow-

ców  
 

2013-12-06: 

 
12974/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

na szkolenie administratorów systemu e-
dziennik  

12975/13/VI/P - aneksu do umowy  
12976/13/VI/R - akceptacji wyników postępowania 

w sprawie zamówienia publicznego na do-
stawę worków przeznaczonych do selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych  

 
2013-12-10: 

 
12977/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013  
12978/13/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  

12979/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok  

12980/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Wielki Kack imprezy kultural-
no-integracyjnej pod nazwą boŜonarodze-
niowe kolędowanie  

12981/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kartuskiej 20 w Gdyni  

12982/13/VI/M - wykonania przycinki drzew i krze-
wów na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 3 w Gdyni  

12983/13/VI/M - wykonania przycinki drzew na 
terenach gminnych będących w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni  

12984/13/VI/M - wykonania przycinki drzew na 
terenach gminnych będących w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni  

12985/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym w budynku zabyt-
kowym przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni  

12986/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym w budynku zabyt-
kowym przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni  

12987/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych 
w 18 gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynkach zarządzanych przez ABK Nr 3 
w Gdyni  

12988/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego budynku przy Al. Zwycięstwa 30 w 
Gdyni  

12989/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 
budynku socjalnego przy ul. śeglarzy 7 w 
Gdyni  

12990/13/VI/M - zabezpieczenia budynku i nieru-
chomości przy ul. Orłowskiej 13 w Gdyni  

12991/13/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
na tarasie przy budynku mieszkalnym przy 
ul. Obrońców WybrzeŜa 13 w Gdyni  

12992/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Waszyngtona 28-30 w Gdyni  
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12993/13/VI/M - wymiany podłóg w pokoju i w 
kuchni w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni  

12994/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Krasickiego 28 w Gdyni  

12995/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
lokalach mieszkalnych przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 16 w Gdyni  

12996/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej 
instalacji gazowej w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Zacisznej 2 w Gdyni  

12997/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 35 
w Gdyni  

12998/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Sportowej 20 w Gdyni  

12999/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wą-
skiej 38 w Gdyni  

13000/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Szczecińskiej 26 w Gdyni  

13001/13/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej insta-
lacji ciepłej wody uŜytkowej w gminnym lo-
kalu mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 
49/24 w Gdyni  

13002/13/VI/M - wykonania dodatkowych prac re-
montowych i inwentaryzacji powykonaw-
czej przy podziale i przebudowie gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 
61/5 na dwa samodzielne lokale mieszkal-
ne  

13003/13/VI/M - wykonania przycinki drzew i krze-
wów na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 3 w Gdyni  

13004/13/VI/M - rozbiórki pawilonu typu RUCH przy 
ul. Morskiej w Gdyni  

13005/13/VI/M - rozbiórki pawilonu typu RUCH przy 
ul. Gniewskiej w Gdyni  

13006/13/VI/M - zawarcia umowy zlecenia na peł-
nienie funkcji przedstawiciela dla osoby 
nieobecnej  

13007/13/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  

13008/13/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  

13009/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niewywiązania Gminy 
z obowiązku dostarczenia lokalu socjalne-
go byłemu lokatorowi uprawnionemu do 
niego z mocy wyroku sądowego  

13010/13/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  

13011/13/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  

13012/13/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  

13013/13/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  

13014/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie wywiązania się 
Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi uprawnio-
nemu do niego z mocy wyroku sądowego  

13015/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

13016/13/VI/S - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia MN.271.130.2013 o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
zakup paliwa samochodowego dla Urzędu 
Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru ofe-
renta  

13017/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

13018/13/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2014 roku  

13019/13/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2014 roku  

13020/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
4764/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 
20 grudnia 2011r. w sprawie akceptacji 
dziennej stawki Ŝywieniowej w przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Miasta 
Gdyni  

13021/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014-na konserwację, na-
prawę i zakup części zam. do systemu ko-
lejkowego do 14.000 EUR  

13022/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 konserwacje i naprawy 
maszyn biurowych do 14 000 EUR  

13023/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 na zakupy artykułów 
metalowych na potrzeby Urzędu Miasta 
Gdyni do 14 000 EUR  

13024/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 na dorabianie kluczy 
na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14 
000 EUR  

13025/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 na wykonanie usług 
szklarskich o wartości do 14 000 EUR  

13026/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na rok 2014 na zakupy artykułów, 
konserwacje i naprawę sprzętu p.poŜ. do 
14.000 EUR  

13027/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 na zakup zamocowań, 
śrub, wkrętów i gwoździ do 14 000 EUR  
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13028/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych 
na realizację umowy SK/2484/PK/45-
w/2012 dot. dostawy energii elektrycznej 
dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego 
Miasta  

13029/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie metalowych plakiet oraz 
podstawek marmurowych odznaczenia 
„Czas Gdyni” i wyróŜnień „Czas Gdyni”  

13030/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 na konserwacje, na-
prawę i zakup części zamiennych do ko-
pertownicy do 14.000 EUR  

13031/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 62 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13032/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 58A 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13033/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. AnyŜowej 68 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13034/13/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. Płk. Dąbka 
295  

13035/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne na: Wyko-
nanie usług wyceny nieruchomości na po-
trzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz 
upowaŜnienia do podpisania umów  

13036/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę papierowych artykułów 
sanitarnych dla UMG do 200 000 EUR w 
2013/2014 r.  

13037/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę środków czystości dla 
UMG do 200 000 EUR w 2013/2014 r.  

13038/13/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Pustej  

13039/13/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę spo-
sobu korzystania z nieruchomości połoŜo-
nej przy Aleja Jana Pawła II – Polski Zwią-
zek śeglarski  

13040/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131  

13041/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131  

13042/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 82  

13043/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskego 80  

13044/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205  

13045/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205  

13046/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205  

13047/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Bohaterów Starów-
ki Warszawskiej 12  

13048/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promujących Konkurs „Gdyński Biznesplan 
2014”  

13049/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu 
ds. weryfikacji opisu granic dzielnic Miasta 
Gdyni  

13050/13/VI/P - dzierŜawy łączy DSL od TP S.A. dla 
potrzeb MCZK  

13051/13/VI/P - dostępu do Internetu dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni  

13052/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych 
na realizację umowy dot. dostawy energii 
elektrycznej dla potrzeb systemu monito-
ringu wizyjnego miasta  

13053/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup karty sieciowej i baterii do serwe-
ra HP  

13054/13/VI/R - ustanowienia Zasad udzielania 
dofinansowania na likwidację barier archi-
tektonicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych ze 
środków finansowych Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz Zasad udzielania dofinansowa-
nia na likwidację barier w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z indywidual-
nymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
ze środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych  

13055/13/VI/R - ustanowienia zasad udzielania 
dofinansowania uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych ze środków finansowych 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych  

13056/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usłu-
gi wywozu i zniszczenia dokumentów, dla 
których upłynął czas przechowywania  

13057/13/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 
2014 na poczet rozliczania kosztów eks-
ploatacyjnych, czynszu oraz mediów doty-
czących lokali uŜytkowanych przez UMG 
przy ul. Krzywoustego 6, ul. 3 Maja 27/31, 
ul. Partyzantów 39, ul. Partyzantów 42, ul 
Świętojańskiej 141, ul. Władysława IV 
12/14 oraz Al. Zwycięstwa 291a w Gdyni w 
2014 roku  

13058/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2014 na dostawę wody i od-
prowadzanie ścieków dla budynku Urzędu 
Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54  

13059/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2014 na dostawę energii 
cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  

13060/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2014 na dostawę mediów do 
pomieszczeń przy ul. śeglarzy 7 w Gdyni - 
zajmowanych przez StraŜ Miejską  

13061/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2014 na dostawę mediów do 
pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 
10 w Gdyni - zajmowanych przez StraŜ 
Miejską  

13062/13/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 
2014 na poczet rozliczania kosztów eks-
ploatacyjnych oraz mediów dotyczących 
lokalu uŜytkowanego przez UMG w budyn-
ku przy ul. 10-go Lutego 33 w Gdyni  

13063/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200 000 EUR na do-
stawę naturalnej wody źródlanej, dzierŜa-
wę i sanityzację dystrybutorów oraz dosta-
wę naturalnej wody mineralnej średniozmi-
neralizowanej niegazowanej, gazowanej i 
kubków jednorazowych dla UMG w 2014 
roku  

13064/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-
wania, holowania i parkowania pojazdów  

13065/13/VI/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy 
partnerskiej z Gminą Miasta Gdańska oraz 
Gminą Miasta Sopotu dotyczącej ustano-
wienia zasad współpracy w zakresie reali-
zacji projektu pn.: „Rozwój Komunikacji 
Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w la-
tach 2007-2013”  

13066/13/VI/R - aneksu nr 1 do umowy o dofinan-
sowanie nr POIS.05.01.00-00-293/10-00 
projektu pn. „Budowa małej infrastruktury 
słuŜącej ochronie przyrody na obszarze 
rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni” w 
ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko  

13067/13/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji 
w 2013 r. programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania”  

13068/13/VI/R - przekazania drewna na rzecz 
MOPS w Gdyni  

13069/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy Snycerskiej 13 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego  

13070/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia na czas oznaczony - 3 lata  

13071/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia  

13072/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta Gdyni  

13073/13/VI/M - udzielenia zamówienia, na wyko-
nanie interaktywnego formularza zgłosze-
niowego do Konkursu „Gdyński Biznesplan 
2014”  

13074/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku  

13075/13/VI/P - organizacji i prowadzenia warszta-
tów plastycznych dla dzieci według autor-
skiej koncepcji  

13076/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy 
na usługę wywozu odpadów z budynku 
Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta 
Gdyni w 2014 r. o wartości do14 000 EUR  

13077/13/VI/M - usunięcia wody z basenu przy ul. 
Kopernika 71 w Gdyni wraz z wpuszcze-
niem wody do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej  

13078/13/VI/M - udzielenia zamówienia na współ-
produkcję programu „Sylwestrowa Moc 
Przebojów” przeznaczonego do emisji na 
antenie telewizji „Polstat”  

13079/13/VI/U - uczestnictwa w ogólnopolskim 
konkursie PZITB „Budowa Roku 2013” 
obiektu budowlanego: przebudowa i roz-
budowa SP Nr 6 /budowa sali gimnastycz-
nej z łącznikiem oraz boisk sportowych 
wraz z infrastrukturą techniczną/ zlokalizo-
wanej przy ul. Cechowej 22  

13080/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
12859/13/VI/U z 28.11.2013 r. dotyczące-
go akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/862/UI/181-W/2013 z 18.09.2013 r. na 
rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu na 
wyłonienie generalnego wykonawcy zada-
nia pn: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej w Gdyni z parkingiem podziem-
nym i kolejką na Kamienną Górę”  

13081/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na opracowanie wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nie-
ruchomości połoŜonych przy ul. Augustyna 
Krauzego w Gdyni wraz z budową drogi 
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tymczasowej na odcinku od posesji przy ul. 
Augustyna Krauzego 3 do skrzyŜowania z 
ul. B. PoroŜyńskiego i opracowaniem kon-
cepcji drogowej na odcinku łączącym ul. 
Leona Kąkola z ul. Augustyna Krauzego” 
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego  

13082/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej robót budowlanych na zadaniu 
pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na od-
cinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod 
torami PKP wraz z budową suchego zbior-
nika retencyjnego „Karwiny” oraz budowa 
urządzeń podczyszczających na kanale 
deszczowym o średnicy 1 600 mm w ulicy 
Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku 
Źródło Marii, realizowanych w ramach pro-
jektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni”  

13083/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej zadania inwestycyjnego pn: 
„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 
przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni warz z bu-
dową przedszkola”  

13084/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach projektu pn: „Przebudo-
wa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki 
od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdy-
ni”  

13085/13/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie 
akceptacji zmiany treści umowy na wyko-
nanie kanalizacji kablowej w Al. Zwycię-
stwa w Gdyni w rejonie Parku Naukowo-
Technologicznego  

13086/13/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dotyczącej bu-
dowy sygnalizacji świetlnej skrzyŜowania 
ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni  

13087/13/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
pn: „Wykonanie kanalizacji kablowej w Al. 
Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Na-
ukowo-Technologicznego”  

13088/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

13089/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację logo Gdyni w 
kalendarzu planszowym na 2014 rok  

13090/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
14648/10/V/M z 13 kwietnia 2010 roku  

13091/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
12846/13/VI/M z 26 listopada 2013 r.  

13092/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację materiałów 
promujących miasto w tygodniku 
„Newsweek”  

13093/13/VI/M - opracowania zdjęć przedstawiają-
cych miasto Gdynię  

13094/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup karmy do zimo-
wego dokarmiania ptaków  

13095/13/VI/R - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania: „prowadzenie 
Biura Porad Obywatelskich”  

13096/13/VI/R - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania: „prowadzenie 
Gdyńskich warsztatów podróŜniczych”  

13097/13/VI/M - zawarcia aneksu do umowy na 
obsługę prawną z kancelarią prawną Do-
mański Zakrzewski i Palinka sp.k.  

13098/13/VI/M - udzielenia zamówienia na wykona-
nie usługi zarządzania, koordynacji, kontro-
li, nadzoru i odbioru prac wykonywanych i 
realizowanych w zamówieniu na „Moderni-
zację ewidencji gruntów i budynków miasta 
Gdyni obręb Chwarzno-Wiczlino /nr teryt 
226201_1.0011/” – etap II  

13099/13/VI/M - rozbiórki trzech murowanych obiek-
tów uŜytkowych przy ul. Śląskiej 1-7 w 
Gdyni  

13100/13/VI/M - nabycia majątkowych praw autor-
skich do dzieła w postaci opinii w sprawie 
zgodności planowanych działań związa-
nych z emisją obligacji PKA sp. z o.o. w 
Gdyni i PKM sp. z o.o. w Gdyni z przepi-
sami dotyczącymi pomocy publicznej  

13101/13/VI/M - opłaty za przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej Ŝłobka przy ul. 
Uczniowskiej 2 w Gdyni  

13102/13/VI/P - wykonania prezentacji multimedial-
nej projektu „OPAT”  

13103/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury  
13104/13/VI/P - współorganizacji festynu rodzinne-

go z okazji jedenastej edycji „Mikołajów na 
motocyklach w Gdyni”  

13105/13/VI/P - druku folderu „Mamy więcej”  
13106/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 

SK/574/PD/26-W/2013 z 17 kwietnia 2013 
r. zawartej pomiędzy gminą Gdynia a VOX 
HUMANA  

13107/13/VI/P - organizacji obchodów 43. rocznicy 
„Grudnia’73”  

13108/13/VI/O - zawarcia umów na prowadzenie 
szkoleń/warsztatów dla uczniów gdyńskich 
szkół zorganizowanych w Lokalnych Cen-
trach Nauczania Kreatywnego  

13109/13/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty 
zgłoszone do otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego  

13110/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup prawa do uŜyt-
kowania licencjonowanego programu kom-
puterowego ODPN przeznaczonego do 
prowadzenia rejestru oraz obsługi dotacji 
dla szkół i placówek niepublicznych  

13111/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup akceso-
riów samochodowych na potrzeby samo-
chodów słuŜbowych UM Gdyni oraz akcep-
tację wyboru oferenta  

13112/13/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawy i 
serwis skuterów StraŜy Miejskiej w 2014 r. 
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do 14 000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru 
oferenta  

13113/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2014 na zakupy artykułów 
remontowo-budowlanych i elektronarzędzi 
na potrzeby UM Gdyni do 14 000 EUR  

13114/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
przeglądów technicznych w samochodach 
słuŜbowych UMG, StraŜy Miejskiej, OSP 
Wiczlino do 14 000 EUR w 2014 r.  

13115/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 200 000 EUR na dostawę materia-
łów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn 
biurowych oraz papieru termicznego i kre-
ślarskiego w 2013/2014 r.  

13116/13/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwację 
oraz naprawy windy marki „Pilawa” znajdu-
jącej się w budynku UM Gdyni w roku 2014 
o wartości do 14 000 EUR  

13117/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwacji oraz naprawy instalacji wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach 
UM Gdyni w roku 2014 o wartości do 14 
000 EUR  

13118/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy na dostawę programów TV w roku 
2014 o wartości do 14 000 EUR  

13119/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artyku-
łów elektrycznych na potrzeby UM Gdyni w 
roku 2014 o wartości do 14 000 EUR  

13120/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwacji oraz naprawy instalacji c.o. i insta-
lacji wod-kan. w budynkach UM Gdyni w 
roku 2014 o wartości do 14 000 EUR  

13121/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwacji oraz naprawy systemów alarmo-
wych i monitoringu w budynkach UM Gdyni 
w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR  

13122/13/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwację 
oraz naprawy windy marki „KONE” znajdu-
jącej się w budynku UM Gdyni w roku 2014 
o wartości do 14 000 EUR  

13123/13/VI/S - wyraŜenia zgody na mycie samo-
chodu słuŜbowego marki „Mercedes” w ro-
ku 2014 o wartości do 14 000 EUR oraz 
zatwierdzenia wyboru oferenta  

13124/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 5 000 
000 EUR na robotę budowlaną pn: „Dosto-
sowanie podziemia hali płaskiej MHT w 
Gdyni do wymogów p.poŜ wraz z przebu-
dową wentylatorowni”  

13126/13/VI/M - zastępczego usunięcia wad i uste-
rek wynikającego z umowy nr 
KB/375/MB/42-W/2010 z 30.06.2010 r.  

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [532] – 18.12.2013 – radny Marcin Horała – w 

sprawie prenumeraty czasopism przez jednost-
ki organizacyjne miasta Gdyni - - odpowiedź 
30.12. 

2. [533] – 18.12.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie ułatwienia osobom niepełnosprawnym 
dostępu do Kolegium Miejskiego – odpowiedź 
03.01.14. 

3. [534] – 18.12.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie schodów terenowych pomiędzy ul. 
Swarzewską i ul. Rozewską – odpowiedź 
10.01.14 

4. [535] – 18.12.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie organizacji spotkań władz miasta z 
mieszkańcami 

5. [536] – 18.12.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie nierównego traktowania 
róŜnych podmiotów w świetle przepisów art. 
61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

6. [537] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie modernizacji sygnalizacji świetlnej 
na skrzyŜowaniu przy Centrum Handlowym 
Witawa 

7. [538] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania  słupków blokują-
cych wjazd na chodnik przy ul. Kołłątaja na 
odcinku między Urzędem Pracy i skrzyŜowa-
niem z ul. Bpa Okoniewskiego 

8. [539] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie załatwienia spraw terenowo-
prawnych na wyłączonej z ruchu części ul. 
Komierowskiego 

9. [540] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie istnienia nielegalnego składowiska 
śmieci przy ul. Wąsowicza 

10. [541] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie moŜliwości dzierŜawy przez Gminę 
terenu dla bezpiecznego usytuowania przystan-
ku ZKM Kalksztajnów przy markecie LIDL w 
kierunku Estakady Kwiatkowskiego 

11. [542] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wyłoŜenia płytami yomb nieutwar-
dzonego przejścia dla pieszych pod Estakadą 
Kwiatkowskiego między ul. Morską, Drzymały 
i Ramułta 

12. [543] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie terminu naprawy nawierzchni chod-
nika przy wjeździe od ul. Warszawskiej w kie-
runku budynku Nowogrodzka 11 

13. [544] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie terminu naprawy nawierzchni ciągu 
pieszego przed budynkiem Śląska 22-26 

14. [545] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie trwających procesów inwestycyj-
nych w rejonie zabudowy dawnego folwarku 
usytuowanych w dzielnicy Chwarzno 

15. [546] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zmiany klasyfikacji geodezyjnej 
trzech działek gminnych w przebiegu ul. Ko-
mierowskiego, 

16. [547] – 07.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie procedowania Gminy Miasta Gdyni 
z przedsiębiorstwem PKP SKM w Trójmieście 
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sp. z o.o. w sprawie zorganizowania bezpiecz-
nego dojścia do stacji SKM Gdynia Grabówek 
od strony ul. Okrzei i marketu LIDL 

17. [548] – 13.01.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie prawidłowego wyznacze-
nia linii zabudowy dla działki nr 493/88 km 65 

_________________________________________ 
 


