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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 19 listopada: 
 

1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Omówienie projektu budŜetu Miasta Gdyni na 

rok 2014 - Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik 
MG. 

3. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 
2020. 

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 
Ad 1. Posiedzenie otworzył powitaniem zebranych i 
przybliŜeniem porządku obrad (brak zastrzeŜeń) prze-
wodniczący komisji Marcin Wołek. 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni 
przedstawił syntetyczną informację na temat projektu 
budŜetu na rok 2014, podkreślając, Ŝe wyjściowymi 
załoŜeniami do tego dokumentu było przewidywana 
wysokość wykonania budŜetu na rok 2013, załoŜone 
poziomy wskaźników makroekonomicznych oraz warto-
ści zadań będących pozycjami Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta. Dochody miasta w 2013 r. nie zosta-
ną zrealizowane na planowanym poziomie, głównie w 
wyniku zastoju w dochodach majątkowych (brak ofert 
kupna). Podatki od nieruchomości zostaną zrealizowane 
na poziomie 104,7%.   
Przewodniczący zauwaŜył obniŜenie poziomu subwencji 
oświatowej. Pan Skarbnik wyjaśnił, Ŝe ministerstwo 
edukacji nie wywiązało się z naleŜnych gminie 16 mln zł.  
Następnie prof. K. Szałucki odpowiadał na pytania dot. 
m.in. środków unijnych i inwestycji. 
Ad 3. Członkowie komisji omawiali Projekt Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2014 – 2020. W województwie pomorskim 
przyjęto trójstopniowy system opracowania dokumentów 
strategiczno-operacyjnych. We wrześniu 2012 r. Sejmik 
Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020, zawierającą funda-
mentalne zasady i kryteria, jakie będą obowiązywały na 
poziomie operacyjnym. Zgodnie z zapisami Strategii, 
zasadniczymi narzędziami jej realizacji są regionalne 
programy strategiczne (RPS) w zakresie: rozwoju gospo-
darczego, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, aktyw-
ności zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia, trans-
portu oraz energetyki i środowiska. Dwufunduszowy 
(tzn. łączący Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
i Europejski Fundusz Społeczny) Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 stanowi kolejny etap procesu – etap wykonawczy. 
Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 potrwają do 21 listopada 2013 r. Po zapozna-
niu się z projektem przewodniczący zaproponował przy-
jęcie uwag, które zostaną przesłane w wymaganym w 
konsultacjach formularzu (zał. do protokołu). Przedsta-
wione uwagi zostały przyjęte w głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 listopada (cd. 
omawiania budŜetu oraz sprawy sesyjne). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny oraz Komisja Gospodarki Ko-
munalnej – 20 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

4. Projekt budŜetu MG na 2014 r. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Obrady rozpoczęła przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska. 
Ad 2. Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag. 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił 
projekty uchwał w sprawie wyboru Biura Audytu i Ra-
chunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za 2013 r oraz w sprawie ustalenia wyso-
kości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na 
parkingu strzeŜonym. Dokumenty uzyskały opinie pozy-
tywne w kolejnych głosowaniach z jednakowym wyni-
kiem: 5/0/0. 
Ad 4. Prof. K. Szałucki przybliŜył radnym ogólne zasady 
tworzenia budŜetu na 2014 r. dla Gdyni w trudnych 
realiach. Podstawę projektu budŜetu stanowi tempo wy-
datków oraz plan dochodów, ich wykonanie z przyczy-
nami wielkości wypełnienia planu w 2013 r., a takŜe 
zagroŜenia dla finansów. Omawiając relacje dochodów 
majątkowych i inwestycji, pan Skarbnik wyjaśnił, Ŝe 
nastąpi zrolowanie wydatków związanych z dofinanso-
waniem z UE w przyszłym roku. Z powodu wyraźnego 
spadku dynamiki dochodów majątkowych zaszła ko-
nieczność dostosowania budŜetu do tej sytuacji. Zapew-
nił, Ŝe część wydatkowa związana z opieką społeczną i 
zdrowiem pozostała na dotychczasowym poziomie.  
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Wiceprezydent Michał Guć podkreślił znaczenie dotych-
czasowej polityki gminy w zakresie pomocy społecznej, 
która pozwoliła na pozyskiwanie funduszy europejskich 
oraz ochronę stworzonego systemu wsparcia i opieki.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła syntetyczną 
informację na temat części budŜetu dot. ochrony zdrowia.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski porównując dane ostat-
nich lat i prognozę na 2014 r. zauwaŜył, Ŝe wydatki na 
programy profilaktyczne co roku maleją (z ponad 2,64 
mln. zł. w roku 2012 do prawie 1,9 mln. zł. – przewidy-
wane wykonanie w 2013 r. i zaledwie 1,57 mln. zł. w 
projekcie budŜetu na 2014 rok). Stwierdził takŜe, Ŝe w 
ramach tej niskiej kwoty pojawił się program „zdrowie, 
rodzina i sport”, o którego istnieniu Komisja Zdrowia 
dowiaduje się dopiero z „Raportu z realizacji programów 
profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta 
Gdynia w 2012 r.”. Jest on drugi co do wysokości nakła-
dów finansowych (przeznaczono na niego ponad 260 tys. 
zł.), a nie jest programem profilaktycznym sensu stricte, 
ale działaniem, które powinno być finansowane ze środ-
ków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport. Stwier-
dził takŜe, Ŝe nic nie wie na temat drogiego jego zdaniem 
programu „Sport, Zdrowie, Rodzina”.  
Pani Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe jest to program reali-
zowany od czwartego kwartału 2012 r., skierowany do 
młodych sportowców amatorów oraz ich opiekunów, a 
mający na celu edukację zdrowotną i wykonywanie 
badań orzeczniczych. Wykonawcą programu jest gdyńska 
filia SPZOZ Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej 
w Warszawie (umowa do X.2015 r.).  
Pani E. Łowkiel podkreśliła, Ŝe gdyńska oferta progra-
mów wypełnia lukę w profilaktyce realizowanej przez 
NFZ, odpowiadając na lokalne potrzeby w róŜnych dzie-
dzinach, np. zdrowia psychicznego, aktywności fizycz-
nej, wsparcia bezdomnych (dermatologia, pulmonologia), 
szczepienia HPV.  
W dalszej dyskusji radny B. KrzyŜankowski stwierdził, 
Ŝe komisja nie uczestniczy w formułowaniu oferty profi-
laktyki dla Gdyni. UwaŜa, Ŝe w ofercie brakuje progra-
mów dedykowanych najistotniejszym problemom, jakimi 
są schorzenia układu sercowo – naczyniowego -  brakuje 
np. programu zapobiegającego udarom mózgu, mimo Ŝe 
jest to czwarta co do częstości przyczyna zgonu i jedna z 
najczęstszych przyczyn niepełnosprawności z drastycz-
nymi konsekwencjami zarówno w aspekcie humanitar-
nym, jak i ekonomicznym. 
Wiceprezydent w odpowiedzi stwierdziła, Ŝe radny nigdy 
nie występował z propozycją programu, a tego rodzaju 
propozycje do budŜetu powinien inicjować we wrześniu.  
Skarbnik MG podkreślił, Ŝe nie ma moŜliwości utrzyma-
nia poziomu finansowania z zeszłego roku.  
O aspektach inwestycyjnych zawartych w projekcie 
budŜetu mówili kolejno Wiceprezydent Bogusław Stasiak 
oraz Wiceprezydent Marek Stępa. 
Radny B. KrzyŜankowski uwaŜa, Ŝe na zapoznanie się z 
budŜetem i przygotowanie nowych propozycji było zbyt 
mało czasu (radni otrzymali materiały przed dwoma 
dniami). ZauwaŜył, Ŝe nie uwzględniono w projekcie 
środków na dofinansowanie pobytu dzieci w prywatnych 
Ŝłobkach Wyraził opinię, Ŝe Gdynia realizuje zbyt mało 
programów profilaktycznych. UwaŜa, Ŝe powinno się 
tworzyć programy profilaktyczne rezerwowe, Ŝeby w 
miarę pojawienia się moŜliwości finansowych radni 
mogli wybierać te, których realizacja jest najbardziej 
uzasadniona epidemiologicznie. Przypomniał, Ŝe równieŜ 
Komisja nie skorzystała takŜe w tym roku z prawa zgła-
szania kandydatów do nagrody prezydenta dla pracowni-

ków słuŜby zdrowia, ani nie znalazła rozwiązań dla pry-
watnych Ŝłobków. Proponuje zaproszenie na posiedzenie 
poświęcone Raportowi z wykonania programów profilak-
tycznych 2012 pani naczelnik Wydziału Zdrowia „i 
osoby zaangaŜowane w tworzenie programów, aby 
przedstawiła procedury tworzenia i realizacji programów 
profilaktycznych. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe radny nie występował z 
propozycjami nowych programów. Komisja zajmuje się 
wieloma sprawami, w tym na dwóch posiedzeniach 
sprawa ewentualnej dotacji dla Ŝłobków. Wszelkich 
informacji udziela obecna na posiedzeniach pani Wice-
prezydent lub wydział w odpowiedzi na konkretne pyta-
nia sformułowane i przekazane np. e-mail. 
Po dyskusji przyjęto pozytywną opinię do projektu bu-
dŜetu MG na rok 2014 w glosowaniu: 5/1/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 26 listopada: 
 

5. Otwarcie posiedzenia.   
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył dr Marcin Wołek.  
Ad 2. Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt uchwa-
ły w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gdyni na lata 2014-2030. Dokument przygoto-
wywany będzie z udziałem partnerów zewnętrznych z 
uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, 
nowych trendów rozwojowych, dokumentów obowiązu-
jących, przyjętych na szczeblach wojewódzkim, krajo-
wym i unijnym, diagnozy stanu społeczno – gospo-
darczego Gdyni oraz analiz i ocen. 
Projekt uchwały uzyskał opinie pozytywna w głosowa-
niu: 5/0/0. 
Następnie prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omó-
wił projekty uchwał dot. finansów, które uzyskały opinie 
pozytywne w głosowaniach:  
1. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 – 5/0/1, 
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2013-2033 – 6/0/0. 
3. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu – 5/0/1. 
Wiceprezydent dr inŜ. arch. Marek Stępa przy wsparciu 
prof. Krzysztofa Szałuckiego, Skarbnika MG, przedstawił 
projekt budŜetu MG na rok 2014 (wydatki). Po wysłu-
chaniu informacji i krótkiej dyskusji członkowie komisji 
pozytywnie zaopiniowali projekt budŜetu MG na rok 
2014 w głosowaniu: 5/0/2. 
Następnie wiceprezydent dr inŜ. arch. Marek Stępa omó-
wił kolejno projekty uchwał w sprawach dot. gospodarki 
przestrzennej: 
1. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo 
oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo – 
7/0/0, 

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w 
Gdyni, terenu połoŜonego na wschód od ul. Święto-
krzyskiej – 7/0/0, 

3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w 
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Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Arma-
torów i Kasztanowej – 6/0/0, 

4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki 
Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rde-
stowej i K.Pomianowskiego – 6/0/0, 

5. 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 za-
gosp. przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni – 
6/0/0, 

6. zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia – 5/0/1, 
7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagosp. przestrzennego części dzielnicy Witomino-
Radiostacja w Gdyni, terenu połoŜonego na północ 
od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej – 7/0/0. 

Pan Robert Cieśliński wniósł skargę na działanie Powia-
towego Urzędu Pracy w Gdyni na sposób rozpatrzenia 
złoŜonego wniosku o dofinansowanie w ramach progra-
mu „Nie przegap”. Komisja Strategii i Polityki Gospo-
darczej RMG po zbadaniu okoliczności sprawy oraz 
faktów wynikających z pism skarŜącego, wyjaśnień 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, a takŜe wyników 
kontroli instytucji nadzorujących PUP, nie dopatrzyła się 
uchybień, które wpłynęły na ocenę wniosku p. Roberta 
Cieślińskiego. Projekt uchwały w sprawie skargi pana 
Roberta Cieślińskiego zostal zaopiniowany pozytywnie w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury i Komisja Statutowa – 
18 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie zmian do budŜetu miasta na rok 
2013, 

2. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu bu-
dŜetu miasta na rok 2014. 

Ad. 1 
Zmiany do budŜetu zreferował skarbnik miasta. Polegają 
one na ostatecznym uporządkowaniu budŜetu w zakresie 
kwot związanych z opłaceniem energii i zobowiązań 
oświatowych. Poinformował takŜe o zmianach wynikają-
cych ze sprzedaŜy nieruchomości oraz ze zmian subwen-
cji ogólnej. 
Wynik głosowania:   
Komisja Kultury – 5/0/0 
Komisja Statutowa – 3/0/0. 
Ad. 2 
Autopoprawka do projektu budŜetu miasta polega na 
przeznaczeniu 100 tys. zł na programy profilaktyczne. 
BudŜet zmniejsza się o ok. 10 mln zł w stosunku do 
pierwotnych załoŜeń. RIO wydała opinię pozytywną 
projektowi budŜetu.  
Wynik głosowania:   
Komisja Kultury – 5/0/0 
Komisja Statutowa – 3/0/0. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2033 – 
projekt zreferował skarbnik miasta. 
Wynik głosowania:   
Komisja Kultury – 5/0/0 
Komisja Statutowa – 3/0/0. 
______________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 18 grudnia: 
 

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

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

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- budŜet na rok 2014 wraz z autopoprawką (opinia RIO 
pozytywna) – opinia pozytywna – 12/0/0 
- WPF na lata 2014-2033 – opinia pozytywna – 12/0/0 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 – opinia pozy-
tywna – 12/0/0, 
_____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 7 stycznia: 
 
Tematem komisji było podsumowanie roku 2013 w 
sporcie. 
Dyrektor GOSiR, Marek Łucyk, przedstawił sprawozda-
nie z działalności sportowej w roku 2013, jak równieŜ 
poinformował o przeniesieniu Gali Sportu z 30 stycznia 
na 12 lutego. Odnotowano sukces w inwestycjach – 
powiększyła się gdyńska infrastruktura sportowa, oddano 
nowe inwestycje. Z bardziej znaczących naleŜy wymienić 
stadion, Arenę Gdynia, stadion rugby, marinę. Marina 
będzie rozbudowywana z udziałem PZś. 
Nowe inwestycje to zwłaszcza boisko B na Gdyńskim 
Forum Sportu, boisko dzielnicowe i plac zabaw na ul. 
Błękitnej, boiska przyszkolne – Gimnazjum 1, SP 24, SP 
20, SP 31, SP 16. Dyrektor omówił teŜ technologię na-
kładania nowej nawierzchni na juŜ istniejącą. 
W Chyloni, Wielkim Kacku i na Pustkach powstaną 
siłownie zewnętrzne. 
Dyrektor M.Machnikowski przedstawił podsumowanie 
roku w Hali Sportowo-Widowiskowej. Trzeba było ostro 
walczyć o zachowanie płynności finansowej – wynikło to 
z obniŜenia dotacji o 30% i sportowego tąpnięcia, które 
dosięgło nasze kluby. Robimy coraz więcej, by Arena 
stawała się coraz bardziej halą widowiskową, nie tylko 
sportową. 
Rok 2013 był dla hali bardzo udany, choć konkurencja 
jest bardzo duŜa. 
Orientacyjny miesięczny koszt utrzymania hali to ok. 300 
tys. zł. Nie da się ich zmniejszyć, jeśli chcemy utrzymać 
odpowiednio wysoki poziom obiektu. 
Następne posiedzenie – 19 lutego. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 8 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Skarga p. Ewy Baczul, 
2. Opinie do projektów uchwał na sesję 15 stycz-

nia, 
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3. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Gościem komisji była pani Ewa Baczul, która przedsta-
wiła członkom komisji swoją sprawę (sprzedaŜ nieru-
chomości przy ul. Jesionowej 7). P. Baczul wnioskowała 
o bezprzetargową sprzedaŜ 300 m2 działki, której jest 
uŜytkownikiem wieczystym. 
Pani Adriana Kątnik (MG) wyjaśniła, Ŝe działka nie 
moŜe zostać sprzedana na rzecz pani Baczul, gdyŜ wnio-
skodawczyni nie uzupełniła wymaganej dokumentacji, a 
poza tym zalega z czynszem dzierŜawnym. P. Baczul 
podniosła, Ŝe bezskutecznie zwracała się do UM z wnio-
skiem o obniŜenie czynszu. 
Obecnie warunkiem koniecznym rozpatrzenia wniosku p. 
Baczul byłoby po pierwsze zalegalizowanie stojącego na 
gruncie budynku, następnie uzyskanie 10-letniej dzierŜa-
wy (obecnie ma 3-letnią), a wreszcie regularne opłacanie 
czynszu. P. Baczul zadeklarowała, Ŝe aby wykupić dział-
kę, gotowa jest wystąpić o kredyt hipoteczny. 
Przewodniczący komisji zadeklarował, Ŝe spotka się z 
prezydentem B.Stasiakiem i spróbuje ustalić, co naleŜa-
łoby zrobić, aby uregulować stan prawny nieruchomości. 
Do sprawy komisja wróci na kolejnym swoim posiedze-
niu. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.14. – opinia pozytywna – 8/0/0, 
4.15. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.16. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.17. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.5. (studium) – opinia pozytywna – 8/0/0 
A1 – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.1. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.2. – opinia pozytywna – 5/0/2 
4.3. – opinia pozytywna – 7/0/0 
4.4. – opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 3 
Następne spotkanie – przed sesją w lutym. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 8 stycznia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
5. Wolne wnioski. 
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych 
przewodnicząca komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek zaakceptowano bez zmian. 
Ad 3. Protokół przyjęto jednogłośnie z poprawkami 
zaproponowanymi przez radnego B. KrzyŜankowskiego. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian 
treści Statutu śłobka Niezapominajka w Gdyni przy ulicy 
Wójta Radtkego 23 przedstawiła pani wiceprezydent Ewa 
Łowkiel. Zmiany w statucie spowodowane zostały pla-
nowanym otwarciem kolejnej drugiej filii Ŝłobka „Nieza-
pominajka”  przy ul. Uczniowskiej 2 (Gdynia Witomino). 
Druga filia Ŝłobka ma zapewnic opiekę 55. dzieciom od 
1,5 r. Ŝ. do 3 lat w trzech grupach wiekowych. Przysto-

sowanie budynku i częściowe wyposaŜenie zrealizowano 
ze środków programu „Maluch 2013” (50% kosztów). 
Dzieci przyjmowane są z listy juŜ istniejącej (po ostatnim 
naborze – maj 2013 r.), na miejsca oferowane rodzicom 
najbliŜej mieszkającym. Pani Wiceprezydent omówiła w 
skrócie sposób i koszty Ŝywienia maluchów w instytu-
cjach samorządowych i prywatnych.  
Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną w głosowa-
niu: 6/0/0/.  
Następnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

- nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu 
Andrzejowi Kołodziejowi – głosowanie: 6/0/0; 

- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal 
nr 52 (pani Teresa Kamińska) – głosowanie: 6/0/0; 
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal 
nr 53 (pani ElŜbieta Kruszewska) – głosowanie: 
6/0/0; 
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal 
nr 54 (pan Aleksander Ryziński) – głosowanie: 
6/0/0. 

Ad 5. W wyniku dyskusji na temat planu pracy komisji w 
roku 2014 ustalono wizytacje w filiach Ŝłobka ”Nieza-
pominajka”  oraz w poradni medycyny sportowej. 
Ad 6. Następne posiedzenie komisji odbędzie się w sta-
łym terminie, tj. 19 lutego br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 9 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję. 

2. Wolne wnioski.  
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.5. – w spr. uchwalenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gdyni: 
O zakresie zmian wnoszonych do studium i przyczynach 
ich wniesienia mówił Dyrektor Biura Planowania Prze-
strzennego, pan Marek Karzyński.  
Pan Karzyński dostarczył członkom komisji tekst drugiej 
autopoprawki zmieniającej brzmienie paragr. 1. i skreśla-
jącej paragr. 2. 
Dyrektor omówił treść wszystkich uwag jakie wpłynęły 
do studium i sposób ich rozstrzygnięcia.  
Zdaniem radnego Jerzego Miotke w uzasadnieniu do 
projektu powinna być wyartykułowana, wśród wartości 
tworzących toŜsamość miasta, strefa aktywności przemy-
słowej. 
Pan M. Karzyński przyjął powyŜszą uwagę zastrzegając, 
Ŝe zostanie uwzględniona w następnej edycji studium.  
Do projektu szereg uwag i zapytań zgłosił Przewodniczą-
cy A. Bień. Uwzględnione przez Dyrektora Karzyńskiego 
dotyczyły następujących kwestii: 
- str. 44, ostatni akapit: podana wydajność spalarni od-
padów jest prawdopodobnie błędna; 
-  str. 48 („ZagroŜenia”) – wymieniona kwestia zagospo-
darowania rejonu ul. Łanowej jest nieaktualna; 
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- str. 61, trzeci akapit (Przy Basenie śeglarskim …) – 
dyr. Karzyński zobowiązał się do sprawdzenia popraw-
ności zawartych w wymienionym akapicie  informacji; 
- str. 68, „Rewaloryzacja bioklimatu”, drugi akapit (sty-
mulowanie oddziaływania morza …)- wpisanie po dwu-
kropku słów: „między innymi” (m. in. al. Marszałka 
Piłsudskiego …); 
- str. 71: dlaczego skreślono z rejestru zabytków siedlisko 
folwarku Steinberg?(poz. 17. punktu 3.2.) – p. M. Ka-
rzyński zobowiązał się do sprawdzenia poprawności 
przedmiotowej informacji; 
 Radni zwrócili uwagę, Ŝe wielu zapisów nie zaktualizo-
wano w omawianym dokumencie. Wydaje się, Ŝe zmiana 
Studium powinna być przeprowadzona bardziej dogłęb-
nie, z aktualizacją danych i parametrów oraz w oparciu o 
opracowywaną  nową Strategię Rozwoju Gdyni.  
Radny Jerzy Miotke zapytał, czy istnieje obecnie ko-
nieczność uchwalania studium w prezentowanym kształ-
cie, czy teŜ moŜna tę zmianę odroczyć. 
Dyr. Karzyński wyraził pogląd, Ŝe obecna zmiana, 
wprowadzona w ograniczonym zakresie, jest niezbędna 
ze względu na uwarunkowania prawne, które pojawiły się 
w ostatnim czasie. Stwierdził, Ŝe bez proponowanych 
zmian niemoŜliwe byłoby uchwalanie niektórych, no-
wych miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.  
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 6/0/1 
Aneks do porządku obrad – projekt uchwały w spr. skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 
na rozstrzygnięcie nadzorcze /…/ Wojewody Pomorskie-
go z dnia 23 grudnia 2013 r.: 
Przedstawił p. M. Karzyński.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.6.- zmiana statutu jednostki budŜetowej „Biuro Plano-
wania Przestrzennego”: 
Prezentujący projekt dyr. M. Karzyński poinformował, Ŝe 
sprawami energetyki będzie się zajmowała nowa komór-
ka, podporządkowana Prez. M. Stępie.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.15- w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
/…/ przy ul. Legionów …: 
Radny B. KrzyŜankowski wyraził dezaprobatę z tytułu 
celu zbycia nieruchomości, tj. zbudowania na jej terenie 
domu wielorodzinnego. Zdaniem radnego planowana 
zabudowa jest błędem, wobec czego wskazane jest 
wstrzymanie się ze zbyciem do czasu ustalenia w planie 
zagospodarowania przestrzennego warunków zabudowy.  
Przewodniczący wniósł o dostarczenie przez wydział 
architektoniczny decyzji o warunkach zabudowy z 27 
listopada 2013 r. (wymienionej w uzasadnieniu projektu). 
Opinia pozytywna: 4/2/1 
4.16- wyraŜenie zgody na nabycie /…/ nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.17- zbycie nieruchomości /…/ przy ul. Chylońskiej 98: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty występujące pod nr-ami od 4.1. do 4.4. (sprawy 
nadania Honorowego Obywatelstwa i nadania Medali 
im. E. Kwiatkowskiego) uzyskały, w głosowaniu an bloc, 
opinię jednogłośnie pozytywną: 7 gł. za 
Ad 2. 
Radny B. KrzyŜankowski wnioskował o zorganizowanie 
posiedzenia wyjazdowego, którego celem byłoby obej-
rzenie budynków  przy ulicach  Chwarznieńskiej 6 i  
StraŜackiej.  
Przewodniczący zobowiązał się do podania terminu 
wnioskowanego wyŜej posiedzenia na sesji lutowej RM.  

Radny P. Stolarczyk zaproponował przygotowanie rocz-
nego planu dot. posiedzeń wyjazdowych. Radny zwrócił 
równieŜ uwagę, Ŝe Wiceprezydent B. Stasiak nie przed-
stawił Ŝadnej koncepcji sprzedaŜy przylegających grun-
tów na rzecz wspólnot mieszkaniowych, dysponujących 
jedynie działkami pod budynkami po ich obrysie. Radny 
prosi o powrócenie do tej sprawy w najbliŜszym czasie.  
Na prośbę członków komisji Przewodniczący A. Bień 
zwraca się z wnioskiem do Wiceprezydenta B. Stasiaka o 
przygotowanie na lutowe posiedzenie komisji, tj. 20 
lutego b.r., informacji nt. liczby pustostanów w Gdyni i 
środków przeznaczonych w budŜecie na ich remonty oraz 
informacji nt. wykupu mieszkań w Gdyni. 
Przewodniczący wnioskuje równieŜ o przygotowanie na 
marcowe posiedzenie informacji nt. toczących się w 
Gdyni spraw o zwrot mienia (roszczenia właścicieli), z 
podaniem ich liczby, przedmiotu, aktualnego etapu po-
stępowania oraz wynikających z nich, potencjalnych, 
roszczeń odszkodowawczych.  
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 15 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

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

4.1 nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Pa-
nu Andrzejowi Kołodziejowi – opinia pozy-
tywna – 5/0/0, 

4.2 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – medal nr 52 (pani Teresa Kamiń-
ska) – opinia pozytywna – 5/0/0, 

4.3 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – medal nr 53 (pani ElŜbieta Kru-
szewska) – opinia pozytywna – 5/0/0, 

4.4 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – medal nr 54 (pan Aleksander Ry-
ziński) – opinia pozytywna – 5/0/0, 

Ad. 3 
Następne posiedzenie – 19 lutego, godz. 16.00 w Mu-
zeum Miasta Gdyni. 
Radna Maja Wagner zaproponowała zorganizowanie 
spotkania z Radą PoŜytku Publicznego na temat NGO-
sów (w dziedzinie kultury). Komisja zaakceptowała 
propozycję. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 5 lutego: 
 
Miejsce posiedzenia: Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy Nr 1 przy ul. Płk. Dąbka.  
Członków komisji gościły: Dyrektor ośrodka, p. Renata 
Tomaszewska oraz Wicedyrektorki: pp. Alicja Spica i 
Marta Rewers.  
Dyrektor R. Tomaszewska mówiła o specyfice pracy 
nauczycieli ośrodka, o ciągłym dokształcaniu się kadry. 
Ośrodek dysponuje specjalistami wysokiej klasy.  
W 22. oddziałach kształci się obecnie 144. dzieci od 3. do 
6. roku Ŝycia.  
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Struktura szkoły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szko-
ła Przysposabiająca do Pracy, Oddziały Rewalidacyjno – 
Wychowawcze dla dzieci z głębokimi upośledzeniami.  
Z indywidualnego nauczania korzysta obecnie 30. 
uczniów z terenu całej Gdyni. 
Celem nauczania jest przygotowanie uczniów do samo-
dzielnej pracy. Bardzo waŜne jest kształcenie sprawności 
ruchowej, samoobsługi. 
W ośrodku realizowane są róŜnego rodzaju formy terapii 
(wykorzystywane są najnowsze trendy w tym zakresie). 
Ośrodek współpracuje ze szkołami (realizacja projektów, 
spotkania) i poradniami.  
W związku z powstaniem zawodu „trener pracy” ośrodek 
nawiązał współpracę z MOPS-em. Trener, dysponując 
wiedzą o uczniu, pomaga w znalezieniu dla niego pracy. 
Wychowankowie ośrodka mają liczne osiągnięcia doku-
mentowane dyplomami w zakresie działań teatralnych 
czy sportowych.  
Szkoła realizuje teŜ działania wspierające rodziców 
dzieci.  
Podstawowym problemem są warunki lokalowe. Po-
wierzchnie klas lekcyjnych są drastycznie małe dla dzieci 
z róŜnego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi i upośledze-
niami. Praca nauczycieli w małych pomieszczeniach jest 
nad wyraz trudna (a z racji charakteru placówki wymaga-
jąca i tak wielkiej odporności psychicznej).  
Istnieje pilna potrzeba stworzenia odpowiednich warun-
ków lokalowych dla oddzielnego uczenia dzieci auty-
stycznych z normą intelektualną.  
Ośrodek nie spełnia warunków nauczania dzieci na wóz-
kach (np. brak wind).  
Nauczyciele, na skutek chronicznego niedostatku po-
wierzchni, dysponują dla siebie niewielkim pomieszcze-
niem, nie zapewniającym godziwego odpoczynku w 
czasie przerw lekcyjnych. Gabinety dyrektorów, obsługi 
administracyjnej są bardzo małe i nie zapewniają nie-
zbędnego komfortu pracy.  
Dyrektor R. Tomaszewska podkreśliła, iŜ dzięki Miastu 
moŜliwe było zrealizowanie remontu budynku, w tym 
remontu kapitalnego kuchni (wzorcowo wyposaŜona),  
remontu dachu, czy zainstalowanie nowej sieci grzew-
czej.  
ZłoŜono do PFRON projekt w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych.  
Realizowane jest obecnie drogie zadanie z zakresu ppoŜ.  
Wykonywane są podjazdy. 
W najbliŜszym czasie ma być zrealizowana wymiana 
instalacji elektrycznej.  
Ośrodek jest świetnie wyposaŜony dzięki braniu udziału 
w programach PFRON oraz skutecznym aplikowaniu o 
środki europejskie.  
_________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-12-11: 
 
13127/13/VI/P - wykonania usługi w zakresie dodat-

kowych kursów pociągów SKM w Sylwe-
stra 2013/2014  

.  
2013-12-13: 

 

13125/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dostawę i montaŜ ze-
wnętrznej platformy do przewozu osób nie-
pełnosprawnych w budynku MHT przy ul. 
Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni  

 
2013-12-17: 

 
13128/13/VI/S - Regulaminu Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych  
13129/13/VI/S - zmieniające Regulamin pracy pra-

cowników Urzędu Miasta Gdyni  
13130/13/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjne-

go Urzędu Miasta Gdyni  
13131/13/VI/P - akceptacji wyników postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dosta-
wę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta 
Gdyni w 2014 r.  

13132/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 
celem zaopiniowania ofert złoŜonych w 
otwartym konkursie ofert na wspieranie re-
alizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci 
i młodzieŜy z terenu Gdyni oraz organiza-
cja w Gdyni imprez sportowych w 2014 ro-
ku”  

13133/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Łą-
kowej 8 w Gdyni  

13134/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalach mieszkalnych przy ul. 
Chwarznieńskiej 176 D w Gdyni  

13135/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Chrzanowskiego 10 ABC  

13136/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Romanowskiego 6 w Gdyni  

13137/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych 
w 9 gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynkach zarządzanych przez Admini-
strację Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni  

13138/13/VI/M - zabezpieczenia dachów na budyn-
ku mieszkalnym i gospodarczym przy ul. 
Spacerowej 9 w Gdyni  

13139/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w 
Gdyni  

13140/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Mały Kack 
i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na 
odcinku od Potoku Przemysłowego do 
Drogi Gdyńskiej  

13141/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Orłowo w 
Gdyni, rejon ulic InŜynierskiej i Wrocław-
skiej  

13142/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji 
Wojewódzkiego Konkursu na Rodzinną 
Szopkę BoŜonarodzeniową  
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13143/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na 
wojewódzkie zawody w piłce noŜnej w 
Tczewie  

13144/13/VI/O - zakupu i wydruku podręczników 
szkolnych i ksiąŜek pomocniczych dla 
uczniów niewidomych uczęszczających do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego nr 1 w Gdyni  

13145/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie  

13146/13/VI/P - utrzymania czystości w pomiesz-
czeniach Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Głównego Centrum Oglą-
dowego monitoringu wizyjnego Miasta  

13147/13/VI/P - zmiany treści zarządzenia Nr 
8803/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 27.11.2012r. dotyczącego ustalenia 
składu osobowego Miejskiej Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 
– 2014  

13148/13/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Mały 
Kack  

13149/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Sambora, przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony 3 
lata  

13150/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Sambora, przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony 3 
lata  

13151/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Łyskowskiego, przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata  

13152/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Harcerskiej, przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia na czas oznaczony 
– 3 lata  

13153/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata  

13154/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Janowskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia  

13155/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. śarnowieckiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia  

13156/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chabrowej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia  

13157/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 
18, przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony - 3 lata  

13158/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 66, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13159/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 33, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13160/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 35, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13161/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 60, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13162/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 38 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13163/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 11, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

13164/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Redłowskiej 28a, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego  

13165/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na czyszczenie flag reklamowych  

13166/13/VI/M - remontu sufitu i ściany w pokoju w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 37 przy ul. 
Wiejskiej 7 w Gdyni  

13167/13/VI/M - wykonania naprawy dachu gmin-
nego garaŜu przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni  

13168/13/VI/M - wykonania prac remontowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 8 w Gdyni  

13169/13/VI/M - wykonania prac remontowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 6 w Gdyni  

13170/13/VI/M - wykonania inwentaryzacji powyko-
nawczej gminnych lokali mieszkalnych przy 
Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni  

13171/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.7142.6.4.2013)  

13172/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artyku-
łów ogrodniczych i dekoracyjnych dla po-
trzeb UMG w 2014r do 14 000 EUR oraz 
akceptacji wyboru oferenta  

13173/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
prania wykładzin dywanowych, krzeseł ta-
picerowanych, czyszczenia podłóg wodo-
odpornych, ich zabezpieczania oraz poło-
Ŝenia taśm antypoślizgowych w budynkach 
UMG w 2014 r. do 14 000 EUR oraz ak-
ceptacji wyboru oferenta  
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13174/13/VI/S - wyraŜenia zgody na ponoszenie 
opłat za uŜywanie częstotliwości radiowej 
dla urządzeń PSM w 2014 do 14 000 EUR 
oraz akceptacji wyboru oferenta  

13175/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
naprawy i konserwacji systemu łączności 
radiowej PSM w 2014 r. do 14 000 EUR 
oraz akceptacji wyboru oferenta  

13176/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania i montaŜu Ŝaluzji okiennych w 
pomieszczeniach biurowych UMG w 2014r 
do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru 
oferenta  

13177/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 150 
sztuk albumów dla potrzeb USC w 2013 r. 
do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru 
oferenta  

13178/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

13179/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

13180/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-
wania, holowania i parkowania pojazdów  

13181/13/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej  
13182/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych 

na realizację umowy SK/1080/SA/118-
w/2011 dot. dystrybucji energii elektrycznej 
dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego 
Miasta  

13183/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych 
na realizację umowy SK/1990/PK/46-w/09 
dot. najmu miejsca na instalację urządzeń 
systemu monitoringu wizyjnego  

13184/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych 
na realizację umowy SK/1689/PK/40-
w/2009 dot. najmu części powierzchni da-
chu, elewacji budynku i gruntu na instala-
cję urządzeń systemu monitoringu wizyj-
nego  

13185/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Szafranowej 75 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego  

13186/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 97 (kl. C m 9)  

13187/13/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 5 przy ulicy Beni-
sławskiego 17 kl. B)  

13188/13/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 kl. C (lokal mieszkalny 
nr 28)  

13189/13/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. Dąbka 203 kl. G m 1)  

13190/13/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. Dąbka 201 kl. D m 12)  

13191/13/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. Dąbka 201 kl. A m 6)  

13192/13/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. Dąbka 205 kl. B m 4)  

13193/13/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. 127 m 1)  

13194/13/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 8 przy ulicy Beni-
sławskiego 17 kl. B)  

13195/13/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/167/D/12 z dnia 23 lipca 2012 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 
162 A  

13196/13/VI/M - rozbiórki blaszanego garaŜu przy 
Al.Zwycięstwa w Gdyni (nr działki 103 i 
566/102, KM 81)  

13197/13/VI/M - usunięcie awarii w przepompowni 
ścieków sanitarnych przy ul. Dickmana 38 i 
18÷30 w Gdyni  

13198/13/VI/M - wykonania remontu schodów ze-
wnętrznych przy budynku mieszkalnym – 
ul. Śląska 51 bl. I  

13199/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 
Chwarznieńskiej 10-28 w Gdyni  

13200/13/VI/M - usunięcia awarii linii napowietrznej 
przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni  

13201/13/VI/M - wymiany rynien i rur spustowych na 
dachu gminnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Chwarznieńskiej 16 w Gdyni  

13202/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
12982/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wy-
konania przycinki drzew i krzewów na te-
renie gminnym będącym w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni  

13203/13/VI/M - wykonania wycinki drzew i krze-
wów na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 3 w Gdyni  

13204/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
podziału geodezyjnego działek przezna-
czonych pod budowę ul. Kołłątaja w Gdyni  

13205/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Stole-
mów w Gdyni  
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13206/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
podziału geodezyjnego działek przezna-
czonych pod budowę ulic Kopernika i He-
weliusza w Gdyni  

13207/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Bazy-
liowej w Gdyni  

13208/13/VI/P - zakupu do kwoty 14.000 EUR urzą-
dzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem 
tonerów do uŜytku Referatu do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych  

13209/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
pieczątek imiennych i nagłówkowych na 
potrzeby UMG do 14.000 EUR w 2014r 
oraz zatwierdzenia wyboru oferenta  

13210/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
12967/13/VI/M z dnia 3.12.2013 r. w spra-
wie zastępczego usunięcia wad i usterek 
wynikającego z umowy Nr KB/361/MB/41-
W/2010 z dnia 23.06.2010 r.  

13211/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
12513/13/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 29 października 2013 roku  

13212/13/VI/P - ogłoszenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Centrum Kultury 
w Gdyni i przyjęcia Regulaminu konkursu  

13213/13/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na prowadzenie badań w 
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu 
przez biegłego psychologa  

13214/13/VI/P - umieszczenia i utrzymania na ser-
werze serwisu internetowego biura praso-
wego  

13215/13/VI/M - wyraŜenia zgody na organizację 
dwunastej edycji Konkursu „Gdyński Biz-
nesplan 2014”  

13216/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
pisemnego nieograniczonego nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy ul. Na-
gietkowej 73 przeznaczonych do wydzier-
Ŝawienia na czas oznaczony 15 lat w dro-
dze przetargu  

13217/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego oraz o wykonanie 
zastępcze  

13218/13/VI/P - organizacji pobytu przedstawicieli 
międzynarodowego stowarzyszenia ISO-
CARP w Gdyni  

13219/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego o wydanie części 
piwnicznej obiektu hali łukowej w zespole 
Miejskich Hal Targowych  

13220/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/888/UI/187/W/2013 z dnia 09.10.2013r. 
na wykonanie roboty budowlanej: „Zago-
spodarowanie fragmentu terenu ulicy Or-
łowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka 
nad rzeką Kaczą”  

13221/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej instalowanych urzą-
dzeń w ramach realizowanego zadani: 

„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR”  

13222/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 200.000 EUR na wykonanie dru-
ków własnych w 2014r.  

13223/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych na opłacenie składki za ubezpiecze-
nie Biura Planowania Przestrzennego Mia-
sta Gdyni w 2014 roku do 31.03.2014  

13224/13/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 układu drogowego wraz z 
infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spa-
cerowej w Gdyni Orłowie”  

13225/13/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej  
13226/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup opro-

gramowania dotyczącego koncesji alkoho-
lowych dla Wydziału Obywatelskiego UM 
Gdyni  

13227/13/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na wybór Agenta Emisji Obligacji Komu-
nalnych  

13228/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
organizacji wydarzeń towarzyszących Syl-
westrowej Nocy Przebojów  

13229/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych 
na realizację umowy SK/1316/SA/101-
W/2012 dot. dostawy energii elektrycznej 
do zasilania budynku OSP Gdynia Wiczlino  

13230/13/VI/M - przyznania dotacji Fundacji Go-
spodarczej w Gdyni na realizację zadania 
Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni 
w latach 2014-2016  

13231/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
realizacji działań promujących miasto w 
związku z konkursem Gdyński Biznesplan 
2014  

 
2013-12-18: 

 
13232/13/VI/k - zmieniające budŜet Miasta Gdyni na 

rok 2013  
13233/13/VI/k - zmieniające zarządzenie Prezyden-

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

13234/13/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  

13235/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EURO na druk i kolportaŜ 
tygodnika „Ratusz” w 2014 roku  

13236/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR, na zakup mobilnego 
sprzętu dla Zespołu Prasowego  

13237/13/VI/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1965/RI/3-W/2013 na opracowanie 
diagnozy stanu społeczno – gospodarcze-
go Miasta Gdyni wraz z raportem z realiza-
cji Strategii rozwoju Gdyni 2003-2013  
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2013-12-19: 
 
13238/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Związkiem Stowarzyszeń Pomorski 
Bank śywności na realizację zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu punktu dys-
trybucji wsparcia Ŝywnościowego  

13239/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Gdańską Fundacją Innowacji Spo-
łecznej na realizację zadania publicznego 
w zakresie pieczy zastępczej, polegające-
go na prowadzeniu placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
14 dzieci w wieku od 13. roku Ŝycia do 18. 
roku Ŝycia  

13240/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 2/2013 do umowy nr 
KB/21/MOPS/2013 z 29.10.2013 r. o po-
wierzenie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków 
osobom objętym wsparciem przez MOPS 
w Gdyni  

13241/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 7/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 
3. roku Ŝycia do 18 roku Ŝycia  

13242/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 2/2013 do umowy nr 
KB/7/MOPS/2013 z 11.06.2013 r. o wspar-
cie realizacji zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu schroniska dla bezdomnych 
osób i rodzin na terenie Gdyni  

13243/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 4/2013 do umowy nr 
KB/8/MOPS/2013 z 25.06.2013 r. o powie-
rzenie realizacji zadania publicznego z za-
kresu pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu schroniska dla bezdomnych 
osób oraz interwencyjnego noclegu oso-
bom nietrzeźwym  

13244/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 3/2013 do umowy nr 
KB/1/MOPS/2013 z 15.01.2013 r. o powie-
rzenie realizacji zadania publicznego z za-
kresu pomocy społecznej, polegającego na 
wspieraniu samotnych matek i rodzin ubo-
gich  

13245/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 1/2013 do umowy nr 
KB/3/MOPS/2013 z 15.03.2013 r. o powie-
rzenie realizacji zadania publicznego z za-
kresu pomocy społecznej, polegającego na 
zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla 
ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych 
w szczególności będących osobami bez-
domnymi  

13246/13/VI/R - zwolnienia ze stanowiska dyrektora 
– wychowawcy Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w 
Gdyni  

13247/13/VI/R - zwolnienia ze stanowiska robotnika 
gospodarczego Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w 
Gdyni  

13248/13/VI/R - zawarcia umowy o dzieło dotyczą-
cej wykonania jesiennych prac porządko-
wych w ogrodzie naleŜącym do siedziby 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu 
rodzinnego nr 3  

13249/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie 
skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Po-
mocy Społecznej w Wejherowie przy ul. 
Św. Jacka 14  

13250/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej  

13251/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 25/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu całodobowej 
opieki wraz z wychowaniem w formie pla-
cówki rodzinnej dzieciom pozbawionym 
opieki rodzin naturalnych  

13252/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 6/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 
3. roku Ŝycia do 18 roku Ŝycia  

13253/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 13/2013 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 
13 do 18 lat  

13254/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup wyposa-
Ŝenia na potrzeby Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.  

13255/13/VI/R - zlecenia druku 1400 sztuk blankie-
tów umów adopcyjnych w ramach kampa-
nii „Pies w wielkim mieście” o wartości nie 
przekraczającej 14 000 EUR  

13256/13/VI/R - akceptacji wyników postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego na do-
stawę worków przeznaczonych do selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych  

13257/13/VI/P - zamówienia materiału fotograficz-
nego na stronę www.gdynia.pl z wydarze-
nia „Sylwestrowa Moc Przebojów z Telewi-
zją Polsat w Gdyni”  

13258/13/VI/R - przyznania dotacji na realizację 
zadania: „Prowadzenie Biura Porad Oby-
watelskich podmiotowi prowadzącemu 
działalność poŜytku publicznego, wyłonio-
nemu w drodze otwartego konkursu ofert  
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13259/13/VI/R - przyznania dotacji na realizację 
zadania: „Prowadzenie Gdyńskich Warsz-
tatów PodróŜniczych podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego, 
wyłonionemu w drodze otwartego konkursu 
ofert  

13260/13/VI/R - wykonania zdjęć, projektu, składu 
komputerowego i druku „Gdyńskiego Ka-
lendarza Pozarządowego na rok 2014”  

13261/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na przygotowanie raportu  

13262/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR, na montaŜ i demontaŜ elemen-
tów identyfikacji graficznej zleconej przez 
Miasto Gdynię  

 
 

2013-12-20: 
 
13263/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-

su Nr 26/2013 w sprawie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na zapewnieniu całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzin naturalnych 

13264/13/VI/R - przyjęcia procedur przeprowadza-
nia i wdraŜania BudŜetu Obywatelskiego w 
Gdyni oraz powołania Komisji do spraw 
BudŜetu Obywatelskiego 

 
2013-12-24: 

 
13265/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postępo-

wania o zamówienie publiczne na: Wyko-
nanie usług geodezyjnych na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upo-
waŜnienia do podpisania umów 

13266/13/VI/P - współorganizacji wydarzenia „Miko-
łaje na rowerach” 

13267/13/VI/P - przekazania medalu „Civitas e Mari” 
do zbiorów Muzeum Okręgowego w Byd-
goszczy 

13268/13/VI/P - przeniesienia autorskich praw ma-
jątkowych do projektu folderu Mamy więcej 

13269/13/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
13270/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego i egzekucyjnego 
13271/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego i egzekucyjnego 
13272/13/VI/M - wyraŜenia zgody na świadczenie 

usług transportowych związanych z reali-
zacją wyroków sądowych orzekających 
eksmisję z lokali mieszkalnych w 2014 ro-
ku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej na wysypisko 
śmieci 

13273/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 2/2013 w sprawie zadania publiczne-
go z zakresu pomocy społecznej, polega-
jącego na wspieraniu ubogich mieszkań-
ców Gdyni 

13274/13/VI/O - wyraŜenia zgody na udostępnienie 
krytej pływalni 

13275/13/VI/O - wyraŜenia zgody na udostępnienie 
krytej pływalni 

13276/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemiosła 
i Handlu w Gdyni 

13277/13/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicz-
nej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
na realizację działań związanych z prowa-
dzeniem niektórych zadań z zakresu profi-
laktyki oraz terapii uzaleŜnień – profilakty-
ka przeciwdziałania narkomanii w 2014 ro-
ku, dla stałych mieszkańców Gdyni 

13278/13/VI/O - umorzenia zaległości pienięŜnych 
za świadczenia opiekuńczo – wychowaw-
cze gdyńskich przedszkoli samorządowych 

13279/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13280/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

13281/13/VI/S - wyraŜenia zgody na dostosowanie 
oprogramowania uŜywanego w obsłudze 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
do zmian wynikających z uchwał Rady 
Miasta z dnia 23.10.2013 r. 

13282/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowana Gminy Miasta Gdyni 
przed organem administracji rządowej w 
sprawach dotyczących prowadzenia pro-
cesów budowlanych 

13283/13/VI/P - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego na świad-
czenie usług transportowych polegających 
na wynajmie autobusów i minibusów wraz 
z kierowcą na terenie kraju i za granicą na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

13284/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 43 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

13285/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 8 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

13286/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 3 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

13287/13/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 

13288/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 1 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

13289/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 
celem zaopiniowania ofert złoŜonych w 
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otwartym konkursie ofert na wspieranie 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” 

13290/13/VI/P - wyraŜenia zgody na pokrycie kosz-
tów działalności Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych 

13291/13/VI/P - oprawy grafik 
13292/13/VI/P - zakupu materiałów promocyjnych 
13293/13/VI/P - wykonania materiałów promocyj-

nych 
13294/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadań dotyczących ak-
tywizacji społecznej, zawodowej, integrują-
cej środowisko osób niepełnosprawnych, 
likwidacji barier w komunikowaniu 

13295/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadań dotyczących 
działalności samopomocowej organizowa-
nej przez osoby niepełnosprawne, organi-
zacji grup wsparcia dla osób chorych i nie-
pełnosprawnych oraz ich opiekunów 

13296/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadań dotyczących 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, tu-
rystyki, kultury 

13297/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadań dotyczących re-
walidacji, rehabilitacji, terapii osób niepeł-
nosprawnych, mieszkańców Gdyni 

13298/13/VI/M - wykonania unieczynnienia przyłą-
cza gazowego znajdującego się na nieru-
chomości przy Al. Zwycięstwa 30 – 30A 

13299/13/VI/M - wykonania uszczelnienia we-
wnętrznej instalacji gazowej w gminnym 
lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Bp. Domi-
nika 10 

13300/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego nr 115 przy ul. Świętojań-
skiej 139 bl. II 

13301/13/VI/M - opróŜnienia lokalu mieszkalnego nr 
20 przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni 

13302/13/VI/M - opróŜnienia lokalu socjalnego nr 42 
przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

13303/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej 
instalacji gazowej w gminnym lokalu 
mieszkalnym nr 12 przy ul. Bp. Dominika 
12 

13304/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

13305/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
12964/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 3 grudnia 2013r. 

13306/13/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na prowadzenie badań w 
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu 
przez biegłego psychiatrę 

13307/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13308/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13309/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na monitoring prasy, Inter-
netu, radia i TV na tematy gdyńskie doty-
czące spraw społecznych, gospodarczych, 
kulturalnych, sportowych, turystycznych i 
samorządowych 

13310/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 181/10/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 grudnia 
2010r. 

13311/13/VI/S - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na zakup usługi 
asysty technicznej i konserwacji oprogra-
mowania Sidas 

13312/13/VI/S - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na zakup usługi 
asysty technicznej i konserwacji oprogra-
mowania Systemu Otago 

13313/13/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funk-
cji likwidatora stowarzyszeń celem ich roz-
wiązania 

13314/13/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funk-
cji przedstawiciela w postępowaniu admi-
nistracyjnym meldunkowym i praw jazdy 
oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń ce-
lem ich rozwiązania 

13315/13/VI/S - wyraŜenia zgody na dzierŜawę 
pięciu kserokopiarek marki Sharp na po-
trzeby Urzędu Miasta Gdyni w roku 2014 o 
wartości do 14.000 EUR 

13316/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
13228/13/VI/M 

13317/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Halickiej 10 przeznaczonej do sprzeda-
Ŝy w formie przetargu ustnego nieograni-
czonego 

13318/13/VI/P - współorganizacji Przeglądu Gdyń-
skich Licealnych Zespołów Muzycznych 

13319/13/VI/S - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1533/SI/29-W/2013 dotyczącej wyra-
Ŝenia zgody dla Gminy Miasta Gdyni na 
budowę kanalizacji teletechnicznej na te-
renie nieruchomości stanowiącej własność 
województwa pomorskiego, połoŜoną w 
Gdyni przy ul. śeromskiego, oznaczoną 
ewidencyjnie jako działka nr 1391/193 dla 
potrzeb projektu pn: „Rozwój Miejskiej Sie-
ci Szkieletowej w Gdyni” 

13320/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
podziału geodezyjnego działek przezna-
czonych pod budowę ul. Albańskiej w Gdy-
ni 

13321/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wyposaŜenie dodatko-
wego pomieszczenia w jedno stanowisko 
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operatorskie przy CZiSR TRISTAR dla 
operatorów ZKM w Gdyni 

13322/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
pn: „Zintegrowany system zarządzania ru-
chem TRISTAR” 

13323/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych 
dla inwestycji pn: „Rozbudowa odcinków 
ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Stani-
szewskiego w Gdyni wraz z budową ście-
Ŝek rowerowych” 

13324/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości równej lub 
przekraczającej 200 000 EUR na opraco-
wanie ekspertyzy technicznej oraz koncep-
cji dla inwestycji pn:”Przebudowa Estakady 
E. Kwiatkowskiego w Gdyni do pełnej no-
śności TEN-T” 

13325/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200 000 EUR na publikację lokal-
nych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych 
UM Gdyni w 2014 roku 

13326/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2014 na pokrycie kosztów 
usługi sprzedaŜy energii elektrycznej dla 
budynku UMG, lokali podległych oraz Stra-
Ŝy Miejskiej 

13327/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artyku-
łów spoŜywczych (soki, mleko, owoce itp.) 
do 14 000 EUR w 2014r. oraz akceptacji 
wyboru oferenta 

13328/13/VI/S - wyraŜenia zgody na mycie samo-
chodów słuŜbowych UMG i StraŜy Miej-
skiej w 2014 r. do 14 000 EUR oraz za-
twierdzenie wyboru oferenta 

13329/13/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na ryczałty km dla pracowników 
UMG i StraŜy Miejskiej w 2014 r 

13330/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót na te-
renie I ALO w Gdyni przu ul. Narcyzowej 6 

13331/13/VI/U - akceptacji zmiany treści zarządze-
nia nr 12189/13/VI/U z 01.10.2013 r. w 
sprawie zatwierdzenia wyniku postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5 000 000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Zagospodarowanie fragmentu 
terenu przy ul. Orłowskiej w Gdyni w rejo-
nie mola i mostka nad rzeką Kaczą” 

13332/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac zwią-
zanych z wycinką drzew i krzewów dla za-
dania pn: „Budowa ulicy Heweliusza w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, bu-
dową sieci kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej w ulicy Kopernika oraz budową sieci 
kanalizacji deszczowej w ulicy Redłowskiej 

13333/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
12508/13/VI/U z 29 października 2013 r. 

13334/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn: „Budowa sali 
gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształ-
cącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34" 

13335/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk i ekspozycję plaka-
tu promującego miasto oraz zakup czasu 
antenowego na promocję miasta 

13336/13/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy 
nr SK/2189/MG/697-W/2013 z 2 grudnia 
2013 roku na realizację projektu „Trasa hi-
storyczna Wielki Kack” oraz zmiany treści 
zarządzenia nr 12826/13/VI/M z 
26.11.2013 r. w sprawie udzielania zamó-
wienia do kwoty 14 000 EUR na realizację 
projektu „Trasa historyczna Wielki Kack” 

13337/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy najmu powierzchni uŜytkowej znaj-
dującej się w podpiwniczeniu budynku UM 
Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Telekomunikacją 
Polską SA 

13338/13/VI/R - powołania komisji oceniającej 
13339/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013 
13340/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

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

13341/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę public relations 
w Internecie w roku 2014 w ramach pro-
gramu edukacyjnego „Pies w wielkim mie-
ście” 

13342/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie 
finansowania kosztów działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia 
Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawo-
dowej i Społecznej w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej 

13343/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy w sprawie określenia warun-
ków i wysokości dofinansowania kosztów 
utworzenia i działalności warsztatu terapii 
zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego 
Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Spo-
łecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

13344/13/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 oraz 
wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Re-
habilitacji Zawodowej i Społecznej w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej 

13345/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie 
skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca gminy w DPS w Wejherowie 
przy ul. Św. Jacka 14 

13346/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Caritas Archidie-
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cezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej oraz 
wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Re-
habilitacji Zawodowej i Społecznej w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej 

13347/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie 
skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca gminy w DPS w Wejherowie 
przy ul. Św. Jacka 14 

 
2013-12-30: 

 
13348/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/868/UI/183-W/2013 z dnia 28.08.2013r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa nawierzchni drogowej przy Ko-
ściele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w 
Gdyni” 

13349/13/VI/R - ustalenia trybu likwidacji placówki 
opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziec-
ka w Gdyni 

13350/13/VI/R - podpisania porozumienia zmienia-
jącego umowę o pracę dyrektora Domu 
Dziecka w Gdyni Pana Remigiusza Walę-
dziaka 

13351/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej o rozpoczęcie postę-
powania w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości powyŜej 200.000 EUR na 
ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy 
Miasta Gdyni oraz jej jednostek organiza-
cyjnych i pomocniczych 

13352/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17- 
21 

13353/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskego 117-121 

13354/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskego 117-121 

13355/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Podgórskiej 1 

13356/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
6079/12/VI/P z dnia 17.04.2012 w sprawie 
zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Po-
morza S.A. dot. prowadzenia Biura Pomor-
skiego z siedzibą w Pekinie 

13357/13/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 

kierowcą na terenie kraju i za granicą na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

13358/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup dostępu do serwisu SzuKIO 

13359/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup rocznej licencji edytora aktów 
prawnych 

13360/13/VI/M - akceptacji treści porozumienia 
dotyczącego rezygnacji wzajemnych rosz-
czeń pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a PKP 
SA 

13361/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu dla zadania pn: „Rozbudowa 
przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie etap 
II” 

13362/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn: „Rozbudowa szko-
ły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 
93 w Gdyni wraz z budową przedszkola” 

13363/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu po-
działu geodezyjnego działki przeznaczonej 
pod budowę ul. świrowej w Gdyni 

13364/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie przez Za-
kład Usługowy „Geomawit” w Gdyni usług 
polegających na powielaniu dokumentacji i 
map 

13365/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
podziału geodezyjnego działek przezna-
czonych pod budowę ulicy Św. Mikołaja w 
Gdyni 

13366/13/VI/U - akceptacji aneksu do umowy nr 
KB/650/UI/117/W/2013 na wykonanie po-
mnika oraz projektu budowlanego i wyko-
nawczego placu z częścią kosztorysową 
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Pomnika 
Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem 
zagospodarowania terenu” 

13367/13/VI/O - odwołania dyrektora SPZOZ MSPR 
w Gdyni 

13368/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 
na rok 2013 

13369/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

13370/13/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 

 
2013-12-31: 

 
13371/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2013 
13372/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

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

13373/13/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 
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13374/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobom 
prawa uŜytkowania wieczystego nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy Alei Jana 
Pawła II, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni 

13375/13/VI/P - powołania Pana Jacka Gutorowa 
na członka Kapituły Nagrody Literackiej 
Gdynia 

13376/13/VI/O - przyznania dotacji dla organizacji 
pozarządowych na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu: edukacji muzycznej dla 
dzieci w 2014r., edukacji prozdrowotnej 
wśród klas III gdyńskich szkół podstawo-
wych, rozwoju dzieci i młodzieŜy w zakre-
sie nowych technologii, odkrywania i 
wzmaciania potencjału rozwojowego dzieci 
w wieku przedszkolnym 

13377/13/VI/O - rozstrzygnięcia otwartych konkur-
sów ofert na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicz-
nego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

13378/13/VI/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania z za-
kresu profilaktyki uzaleŜnień: Profilaktyka 
przez sport 

13379/13/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" 

13380/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy Al. Jana Pawła II prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

13381/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gdyni 

13384/13/VI/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania z za-
kresu profilaktyki selektywnej dla osób 
eksperymentujących z uŜywkami i zagro-
Ŝonych uzaleŜnieniami pod nazwą "Kochać 
i pracować" 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [549] – 15.01.2014 – radny Marcin Horała – w 

sprawie wydatków związanych z organizacją 
imprezy Nagroda Literacka Gdynia - odpo-
wiedź 31.01.14. 

2. [550] – 15.01.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie organizacji ruchu przy nowej inwesty-
cji firmy Targo przy ul. Chabrowej - odpo-
wiedź 29.01.14. 

3. [551] – 15.01.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wykupu gruntów od Gdyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w dzielnicy Pustki Ci-
sowskie – odpowiedź 24.01.14. 

4. [552] – 15.01.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie remontu przystanku SKM Gdynia Ci-
sowa – odpowiedź 28.01.14. 

5. [553] – 15.01.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie nałoŜenia podatków na Zarząd Mor-
skiego Portu Gdańsk – odpowiedź 24.01.14. 

6. [554] – 21.01.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nierzetelnej informacji gminy w 
sprawie moŜliwości wykonania dojścia do sta-
cji SKM Gdynia Grabówek od strony ul. 
Okrzei i marketu LIDL – odpowiedź 03.02.14. 

7. [555] – 03.02.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego – odpowiedź 17.02.14. 

8. [556] – 03.02.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie stanu prawnego terenu Skweru śerom-
skiego – odpowiedź 14.02.14. 

9. [557] – 03.02.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie uzyskania odpowiedzi na interpelację 
w sprawie schodów w dzielnicy Redłowo - od-
powiedź 14.02.14. 

10. [558] – 03.02.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie promocji miasta Gdynia przez firmę 
WKS Global Service – odpowiedź 14.02.14. 

11. [559] – 06.02.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie sprzedaŜy działki oraz wydawania 
pozwoleń na budowę centrum handlowego Au-
chan w Gdyni Cisowej – odpowiedź 21.02.14. 

12. [560] – 06.02.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowegp spółki Forum Kultury w zakresie 
dot. Obserwatorium Zmian Infobox –
odpowiedź 20.02.14. 

13. [561] – 07.02.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie terenu naleŜącego do Gminy Gdynia 
pomiędzy ul. Sikorskiego, ul. Porębskiego oraz 
ul. Kleeberga – odpowiedź 25.02.14. 

14. [562] – 07.02.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie festiwalu Raport – odpowiedź 
21.02.14. 

15. [563] – 07.02.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie schodów na ul. śeliwnej - odpo-
wiedź 20.02.14. 

16. [564] – 14.02.2014 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie realizacji sięgnika drogi gminnej ul 
Rdestowej w ramach inicjatyw społecznych 

17. [565] – 18.02.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie funkcjonowania Agencji Rozwoju 
Gdyni 

_________________________________________ 
 


