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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 58 

28 maja 2014 r. roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.05.14., godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Budżetowa – 26 lutego: 
 

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: 
- zmiany budŜetu na rok 2014 – opinia pozytywna – 
10/0/0 
- zmiany WPF na lata 2014-2033 – opinia pozytywna – 
10/0/0 

______________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 20 marca: 
 
W spotkaniu uczestniczyli:  
Członkowie Komisji oraz: 
- Komendant Miejski StraŜy PoŜarnej w Gdyni – 
p.Arkadiusz Miłejko,  
- Z-ca Komendanta – p. Jacek Niewęgłowski, 
- Z-ca Komendanta – p. Mirosław Mendyka, 
Komendant StraŜy PoŜarnej wraz ze swoimi Zastępcami 
przedstawili sprawozdanie z działalności PSP  w Gdyni 
za rok 2013 oraz zapoznali członków Komisji z zadania-
mi planowanymi na rok 2014. Komendant zgłosił wnio-
ski na dodatkowe środki finansowe na potrzeby StraŜy 
PoŜarnej  na bieŜący rok budŜetowy. 
_____________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 24 marca: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 

3. Spotkanie z opiekunem MłodzieŜowej Rady Miasta 
– p. Dorotą Twarowską. 

4. Spotkanie z  Komendantem StraŜy Miejskiej. 
5. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Miasta 

Gdyni – w sprawie:  
4.1 zmiany uchwały w sprawie podziału Mia-

sta na stałe obwody głosowania – z auto-
poprawką, 

4.2  utworzenia na obszarze Miasta Gdyni od-
rębnych obwodów głosowania dla prze-
prowadzenia wyborów posłów do Parla-
mentu Europejskiego, 

4.4  programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gdyni na rok 2014, 

4.5 raportu z realizacji w 2013 roku w Gdyni 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii, 

4.19 ułatwienia przeprowadzenia obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej ( w sprawie 
zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulami-
nu Rady Miasta) – projekt obywatelski. 

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

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji otworzył obrady i stwierdził 
kworum.  
Porządek posiedzenia został przyjęty. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia w dniu 24 lutego br. został przyję-
ty bez uwag. 
Ad.3 
Opiekun MłodzieŜowej Rady Miasta - pani prof. Dorota 
Twarowska przedstawiła swoje spostrzeŜenia z pierwszej 
Sesji MRM III kadencji, a członkowie Komisji wyrazili 
chęć wspierania działań MRM. Komisja zasugerowała, 
aby radni MRM pokusili się o próbę zaopiniowania 
projektów uchwał Rady Miasta Gdyni, dając wyraz 
kształtowaniu obywatelskiej dojrzałości. 
 Ad.4 
Komendant StraŜy Miejskiej p. Dariusz Wiśniewski 
przedstawił członkom Komisji sprawozdanie z działalno-
ści gdyńskiej StraŜy Miejskiej w roku 2013 zwracając 
uwagę na współpracę z wieloma instytucjami w zakresie 
zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców oraz w 
zakresie organizacji działań prewencyjnych. 
Radnych interesowały m.in. działania patroli szkolnych 
oraz działalność  referatów dzielnicowych StraŜy Miej-
skiej. 
Przewodniczący Komisji poinformował o przygotowy-
wanej przez Komisję interwencji w sprawie miejsc nie-
bezpiecznych dla pieszych na terenie Gdyni, sygnalizując 
Panu Komendantowi konieczność współpracy w tej 
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sprawie: StraŜy Miejskiej, Policji oraz Komisji Samo-
rządności i Bezpieczeństwa.  
Ad.5 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – p. Mariusz Szpa-
czyński przedstawił projekty 2 uchwał: 
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta 
na stałe obwody głosowania – druk 4.1 projekt wraz z 
autopoprawką uzyskał opinię pozytywną – wynik głoso-
wania 7/0/0; 
- w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Gdyni odręb-
nych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wybo-
rów posłów do Parlamentu Europejskiego – druk 4.2, 
projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
7/0/0. 
Naczelnik Wydziału Środowiska – p. Bartosz Frankowski 
przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 
Gdyni na rok 2014 – druk 4.4. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
6/0/0. 
Tu przewodniczący zarządził przerwę w obradach do 
dnia 26 marca br. do godz. 11.30. 
W dniu 26 marca o godz. 11.30 obrady Komisji zostały 
wznowione. 
Wiceprezydent – p. Ewa Łowkiel omówiła projekt  
uchwały w sprawie przyjęcia raportu  
z realizacji w 2013 roku w Gdyni Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii, 
którego przyjęcie jest ustawowym obowiązkiem Rady 
Miasta – druk 4.5. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
7/0/0. 
Radny p. Marcin Horała przedstawił w imieniu wniosko-
dawców obywatelski projekt uchwały  
w sprawie ułatwienia przeprowadzenia obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej  
(w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulaminu 
Rady Miasta) - druk 4.19. 
Projekt został zaopiniowany negatywnie - wynik głoso-
wania: 1/5/1. 
Ad.6 
Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji z 
prośbą o przygotowanie listy niebezpiecznych przejść dla 
pieszych na terenie całego miasta. 
Ad.7 
Kolejne posiedzenie Komisji zostało ustalone na dzień 17 
kwietnia br. o godz. 16.30 w siedzibie Komendy Miej-
skiej Policji. 
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 
_________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 26 marca: 
 

6. Przyjęcie porządku obrad 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
8. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
9. Sprawy bieŜące i wniesione. 
10. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wniesienie w trybie 
nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawach. Projekt 
zreferował skarbnik miasta: 
- zmiany WPF na lata 2014-2033 – opinia pozytywna – 
10/0/0 
Ad. 4 
Przewodniczący RM zapoznał obecnych z harmonogra-
mem prac Rady nad sprawozdaniami z wykonania budŜe-
tu za 2013 rok. 
_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 15 kwietnia: 
 
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. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych 
przewodniczący komisji dr Marcin Wołek. 
Ad 2. Porządek został zaakceptowany bez zmian. 
Ad 3. Wiceprezydent Bogusław Stasiak omówił kolejno 
projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem 
komunalnym, które zaopiniowano pozytywnie w głoso-
waniach: 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜo-
nych w Gdyni przy ul. Legionów, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni – 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Chylońskie j– 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Pokrzywowej – 
5/0/1, 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Sojowej – 7/0/0, 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy Alei Jana Pawła II – 7/0/0, 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. K. Ujejskiego 23-25 – 7/0/0. 
Wiceprezydent Michał Guć przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego dotyczącego przyjęcia zadania polega-
jącego na opracowaniu dokumentów strategicznych i 
operacyjnych w ramach projektu „NORDA – Północny 
Biegun Wzrostu”. Dokument został zaopiniowany pozy-
tywnie w głosowaniu: 6/0/0.  
Przewodniczący komisji zaprezentował zmiany uchwały 
Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komuni-
kacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operato-
rom, przewoźnikom i organizacjom publicznego trans-
portu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzają-
cym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad 
nieodpłatnego korzystania z nich, które takŜe zaopinio-
wano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 4. Protokół z dnia 23 marca 2014 r. został przyjęty 
bez uwag (6/0/0). 
Ad 5. Dyskutowano na temat terminów kolejnych spo-
tkań komisji, w tym posiedzeń wyjazdowych do zarządu 
SKM (czerwiec), a takŜe posiedzeń wynikających z 
harmonogramu prac nad przyjęciem sprawozdania z 
wykonania budŜetu 2013 r.  
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Członkowie komisji wyrazili uznanie i serdecznie po-
dziękowali radnemu Jerzemu Miotke za zorganizowanie 
spotkania w budynku Portu Nowych Technologii pod 
przewodnictwem p. prezes PSSE Teresy Kamińskiej, z 
udziałem przedstawicieli wiodących firm działających na 
terenach postyczniowych.  
Na tym posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 16 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję, 
2. Skargi. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4.1 zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyjnych w mie-
ście Gdynia, udostępnionych operatorom, 
przewoźnikom i organizacjom publicznego 
transportu zbiorowego, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni 
oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzy-
stania z nich. – opinia pozytywna – 7/0/0 

4.2 zmiany statutu jednostki budŜetowej „Zarząd 
Dróg i Zieleni”– opinia pozytywna – 7/0/0 

4.3 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
połoŜonych w Gdyni przy ul. Legionów, sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
opinia pozytywna – 7/0/0 

4.4 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Chylońskiej, – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

4.5 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Pokrzywowej, – opinia pozytywna – 8/0/0 

4.6 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Sojowej, – opinia pozytywna – 8/0/0 

4.7 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej przy Alei Jana Pawła 
II, – opinia pozytywna – 8/0/0 

4.8 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. K.Ujejskiego 23-
25, – opinia pozytywna – 8/0/0 

Ad. 2 
Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę w sprawie skargi p. 
Baczul argumentując, Ŝe nie zawiera ona wystarczające-
go uzasadnienia, spełniającego wymogi kpa. Członkowie 
komisji zapoznają się z materiałami na ten temat a prze-
wodniczący komisji przygotuje nowe, rozszerzone uza-
sadnienie, tak by moŜna było wnieść projekt uchwały na 
kolejną sesję Rady. 
Analogicznie musi być rozpatrywana skarga p. Domań-
skiej na ZCK. Komisja postanowiła spotkać się w tej 
sprawie w ZCK 23.04. o godz. 9.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 17 kwietnia: 
 

Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie – objazd po 
gdyńskich zabytkach. 
____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 23 kwietnia: 
 

11. Przyjęcie porządku obrad 
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
13. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
14. Sprawy bieŜące i wniesione. 
15. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- zmiany budŜetu na rok 2014 wraz z autopoprawką – 
opinia pozytywna – 13/0/0 
- zmiany WPF na lata 2014-2033 – opinia pozytywna – 
13/0/0 
_____________________________________ 
 
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Sta-
tutowa – 23 kwietnia: 
 
Obrady czterech połączonych komisji prowadziła wice-
przewodnicząca RM, Joanna Zielińska. 
 
Komisje zaopiniowały dwa projekty uchwał:  

1. zmian do budŜetu miasta na rok 2014 – projekt 
zreferował skarbnik miasta. Jest to pierwsza 
kompleksowa zmiana od uchwalenia budŜetu w 
grudniu 2013 r. Opinie komisji: 

Komisja Sportu – 3/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 
Komisja Statutowa – 4/0/0 
2. zmian do WPF. Opinie komisji: 
Komisja Sportu – 3/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 
Komisja Statutowa – 4/0/0 

_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 23 kwietnia: 
 
 

1. Porządek obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG.  
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych 
przewodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Protokoły z dnia 19 marca oraz 2 kwietnia br. 
zostały przyjęte bez uwag. 
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Ad 4. Zmiany w uchwale budŜetowej miasta Gdyni na 
rok 2014 przedstawił prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik 
MG. Wśród istotnych dla budŜetu zmian zanotowano 
dochody na łączną kwotę 9.142.585 zł., zwiększenie 
dochodów i wydatków na zadania dot. osób niepełno-
sprawnych oraz wydatków na przedsięwzięcia opisane w 
uzasadnieniu uchwały. Projekt uchwały w tej sprawie 
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4/1/0. 
Powiązany z powyŜszym projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej prognozy Finansowej dla M. Gdyni takŜe 
uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 4/1/0. 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały powołującej Radę Społeczną 
przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Gdyni ul. świrki i Wigury 14. Bezdyskusyjnie przyjęto 
dokument w głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 5.Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 maja 2014 r. 
Ustalono, Ŝe kolejne spotkania komisji rozpoczynać się 
będą o godz. 17.00.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2014-02-18: 
 
13816/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stoja-

ków rowerowych na rzecz jednostki budŜe-
towej „Gdyńskie Centrum Innowacji” oraz 
samorządowych placówek oświatowych 

13817/14/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni 
na rok 2014 

13818/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

13819/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie 
powołania zespołu do spraw partnerstwa 
publiczno – prywatnego 

13820/14/VI/P - utrzymania stron internetowych Rad 
Dzielnic 

13821/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13822/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie 
– Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno – 
remontowych na lata 2011 – 2014 

13823/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej wraz z szatnią w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni 

13824/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Pomorski Park 
Naukowo – Technologiczny Gdynia 

13825/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup zestawów do składania bez-
piecznego podpisu elektronicznego 

13826/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na obsługę autorsko-konserwatorską sys-
temu informatycznego „Archiwum – Intra-
netowy System Archiwizacji 

13827/14/VI/P - zabezpieczenia środków finanso-
wych na realizację zamówień związanych z 
zaistniałą sytuacją kryzysową 

13828/14/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 

w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas nie-
oznaczony 

13829/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Starogardzkiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

13830/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 1 rok 

13831/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 33 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

13832/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG /15/MGG/15/D/14 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wiel-
kopolskiej (dz. nr 217/72 KM13) 

13833/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG /14/MGG/14/D/14 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Mor-
skiej (dz. nr 546/132 KM51) 

13834/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/3/MGG/3/D/14 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy ul. Morskiej - dz. nr 
158/19 KM 1 

13835/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy A. Kordeckiego 6, 
8, 10 

13836/14/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 

13837/14/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 

13838/14/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 

13839/14/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 23 

13840/14/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 23 

13841/14/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 23 
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13842/14/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 23 

13843/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Boisko 18 

13844/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Boisko 18 

13845/14/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 

13846/14/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 

13847/14/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 

13848/14/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 

13849/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 117-121 

13850/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zbigniewa Herber-
ta 4 

13851/14/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Po-
morskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej 

13852/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania systemu wystawienniczego 

13853/14/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 207.000 
EUR na usługę mycia okien w lokalach 
uŜytkowanych przez Urząd Miasta Gdyni w 
2014r. 

13854/14/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 207.000 
EUR na dostawę jednego samochodu 
osobowego w 2014r. 

13855/14/VI/M - oddania w uŜytkowanie zabudowa-
nej nieruchomości połoŜonej przy ul. Wę-
glowej 11 oraz wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w uŜytkowanie 

13856/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac zwią-
zanych z wycinką z drzew i krzewów dla 
zadań pn.:„Budowa i przebudowa kanałów 
deszczowych w ulicach: śmudzkiej, Kur-
piowskiej, Małopolskiej”, „Budowa kanałów 
deszczowych w ul. Adwokackiej”, „Budowa 
pomnika Gdynian Wysiedlonych 

13857/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie robót uzupeł-
niających w ramach realizowanego zada-
nia pn.: „Zintegrowany System zarządzania 
Ruchem TRISTAR 

13858/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia boiska i 
placu zabaw zlokalizowanych prz ul. Wie-
luńskiej w Gdyni 

13859/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia boiska i 
placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Ste-
fana Okrzei w Gdyni 

13860/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Bura-
czanej w Gdyni 

13861/14/VI/R - podpisania aneksu do umowy w 
sprawie najmu nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Druskiennickiej 38 

13862/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym 
Turnieju Wiedzy o Spedycji, którego orga-
nizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych 
w Gdyni 

13863/14/VI/P - dystrybucji energii elektrycznej dla 
potrzeb systemu monitoringu wizyjnego i 
alarmowego miasta oraz punktu poboru 
OSP Wiczlino 

13864/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dysków 
serwerowych 

13865/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

13866/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2014 roku 

13867/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na nasadzenia na 
wybranych kwietnikach sezonowych na te-
renie Miasta Gdyni 

13868/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Rydzowej 9 i 11 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym na czas nieoznaczony 

13869/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

13870/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie 
przekazania do realizacji wybranych przez 
radę dzielnicy Chwarzno – Wiczlino przed-
sięwzięć inwestycyjno – remontowych na 
lata 2011 – 2014 

13871/14/VI/P - delegowania przedstawiciela miasta 
Gdyni do prac w Grupie Zadaniowej 
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Związku Miast Bałtyckich ds. zatrudnienia i 
dobrobytu młodzieŜy 

13872/14/VI/P - druku materiałów przeznaczonych 
na Światowy Kongres Planistów w Gdyni 

13873/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie i konserwację ogrodzenia 
zabezpieczającego nowe nasadzenia o 
wartości do 14.000 EUR 

13874/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na montaŜ osłon przeciwsolnych o wartości 
do 14.000 EUR 

13875/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
otwarcia postępowania o zamówienie pu-
bliczne w trybie przetargu nieograniczone-
go na usługę dzierŜawy łączy oraz opieki 
serwisowej dla sieci bezprzewodowych 
punktów dostępowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Miasta Gdyni 

13876/14/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
12914/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 03 grudnia 2013 roku 

13877/14/VI/P - współorganizacji konkursu o Na-
grodę im. Leszka Wiktorowicza 

13878/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na druk materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w postaci 
wkładki do „Ratusza” 

13879/14/VI/U - uiszczenia opłaty za dozór tech-
niczny zamontowanej platformy dla osób 
niepełnosprawnych w ramach inwestycji 
pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 
37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z 
budową przedszkola” 

13880/14/VI/M - zabezpieczenia środków na pokry-
cie kosztów sądowych (I.Krasickiego 16-22 
garaŜe) 

13881/14/VI/M - wskazania osób upowaŜnionych do 
odbioru terenu wchodzącego w skład Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Ko-
ściuszki w Gdyni 

13882/14/VI/M - odwołania przetargu na zbycie 
nieruchomości połoŜonej przy ulicy Święto-
jańskiej/Władysława IV, stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

13883/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie usługi nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją na za-
daniu: „Regulacja Potoku Źródło Marii na 
odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu 
pod torami PKP wraz z budową suchego 
zbiornika retencyjnego „Karwiny” oraz Bu-
dowa urządzeń podczyszczających na ka-
nale deszczowym o średnicy 1600 mm w 
ulicy Chwaszczynskiej przed wylotem do 
potoku Źródło Marii” 

13884/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie do-
datkowych robót w ramach zadania pn. 
Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku 
od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami 
PKP wraz z budową suchego zbiornika re-
tencyjnego „Karwiny” oraz Budowa urzą-
dzeń podczyszczających na kanale desz-
czowym o średnicy 1600 mm w ulicy 
Chwaszczynskiej 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 

 
2014-02-19: 

 
13885/14/VI/P - wykonania gadŜetów promocyjnych 
 

2014-02-25: 
 
13886/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-

nicy Gdynia Oksywie imprezy kulturalnej w 
dniu 28 lutego 2014r. 

13887/14/VI/P - realizacji projektu kulturalnego w 
tuBazie Kolibki 

13888/14/VI/P - realizacji programu warsztatów 
popularyzujących edukację architekto-
niczną w tuBazie Kolibki 

13889/14/VI/P - realizacji programu warsztatów o 
tematyce „Zrób to sam” w tuBazie Kolibki 

13890/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Dąbrowskiego 8 oraz w lokalu mieszkal-
nym przy ul. Dąbrowskiego 22 w Gdyni 

13891/14/VI/M - wymiany skrzynki licznikowej w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wileńskiej 93 w Gdyni 

13892/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Folwarcznej 9 – 11 w Gdyni 

13893/14/VI/M - zabezpieczenia drzwi wejściowych 
do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Opata Hackiego 23 w Gdyni 

13894/14/VI/M - likwidacji przyłącza gazowego 
znajdującego się na nieruchomości przy ul. 
Leszczynki 175 w Gdyni 

13895/14/VI/M - wykonania naprawy wewnętrznej 
instalacji gazowej w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Powstania Wielko-
polskiego 76E w Gdyni 

13896/14/VI/M - wymiana pionu wod. – kan. w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w 
Gdyni 

13897/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Kołłątaja 44 w Gdyni 

13898/14/VI/M - wykonania przeglądów technicz-
nych obiektu uŜytkowego (biblioteka) przy 
ul. Łowickiej 51 w Gdyni 

13899/14/VI/M - wykonania prac naprawczych na 
elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 
Chrzanowskiego 21 w Gdyni 

13900/14/VI/M - wykonania naprawy kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zacisznej 2 w Gdyni 

13901/14/VI/M - wykonania naprawy kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zapotocznej 5 w Gdyni 

13902/14/VI/M - wykonania naprawy kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Sanockiej 8 w Gdyni 

13903/14/VI/M - usunięcia warstw toksycznej pod-
łogi wraz z robotami towarzyszącymi w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Za-
menhofa 1 Gdyni 



7 
 

13904/14/VI/M - dezynsekcji gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Dickmana 38 w 
Gdyni 

13905/14/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 w 
Gdyni 

13906/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13907/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13908/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13909/14/VI/U - zamówienia wykonania projektu 
graficznego materiałów na czwartą mię-
dzynarodową konferencję „Modernizm w 
Europie – modernizm w Gdyni. Architektu-
ra XX w. i jej waloryzacja 

13910/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Cisowa w 
Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej 

13911/14/VI/P - odnowienia domeny gdynia.eu 
13912/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 

torów pływackich na Krytej Pływalni przy 
Gimnazjum nr 3 w Gdyni 

13913/14/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez Gdyński Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli z pomieszczeń pla-
cówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Gdynia 

13914/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sal 
gimnastycznych dla uczniów IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni na zajęcia 
gier zespołowych w gdyńskich placówkach 
oświatowych 

13915/14/VI/S - uruchomienia środków na aktuali-
zację rejestru wyborców Gminy Miasta 
Gdyni 

13916/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych 
na realizację umowy SK/651/PK/16-w/2009 
dot. wynajmu autobusów w razie zaistnie-
nia sytuacji kryzysowej 

13917/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 41m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Stolar-
skiej/Białowieskiej stanowiącej część dział-
ki nr 1540/9 - przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

13918/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 

13919/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 

13920/14/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej Gminy Miasta Gdyni na 
rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszu-
by 

13921/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zbigniewa Herber-
ta 4 

13922/14/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 

13923/14/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego celem sprostowania umowy 
sprzedaŜy 9 lokali mieszkalnych przy ul. 
Portowa 3 

13924/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobie 
fizycznej prawa własności nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Słupeckiej 9 

13925/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na przygotowanie ulotki z kalendarzem 
gdyńskich imprez 

13926/14/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 

13927/14/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 
24.01.2014 r. nr NSP-
III.7570.310.2012.PG 

13928/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 70 sztuk 
bluz polarowych i ręczników dla potrzeb 
USC w 2014 r do 14.000 EUR oraz akcep-
tacji wyboru oferenta 

13929/14/VI/R - rozszerzenia składu osobowego 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni 

13930/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

13931/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

13932/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę narzędzi i elektronarzędzi na 
potrzeby Brygady Kolibki o wartości do 
14.000 EUR 

13933/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
nr KB/1338/UI/246/W/2012 z dnia 
10.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla inwestycji 
pn.: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni 
na odcinku od ul. Władysławskiego do po-
sesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, 
budową kanalizacji deszczowej i zbiornika 
retencyjnego 

13934/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania – „Prowadzenie na terenie 
Gdyni lokalnego ośrodka w ramach reali-
zacji Projektu na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa imprez sportowych w Gdyni po-
przez działania edukacyjno– informacyjne 
oraz zwalczania negatywnych zjawisk w 
sporcie Kibice Razem w 2014 roku 
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13935/14/VI/P - zmiany zarządzenia Nr 
13786/14/VI/P z dnia 12 lutego 2014 roku 
w sprawie organizacji gali 15. edycji kon-
kursu „Gdynia bez barier 

13936/14/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie 
udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej 

13937/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na powierzenie 
zadań w zakresie ekologii i ochrony zwie-
rząt 

13938/14/VI/M - zmiany umowy Nr KB/55/MB/5-
W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę bu-
dowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa 
odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej 

13939/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szcze-
gólnego dyrektorowi Hali Sportowo-
Widowiskowej 

13940/14/VI/U - uiszczenia zaliczki na poczet ogło-
szeń w przedmiocie poszukiwania spadko-
bierców Pani Seweryny Gąsiorowskiej-
Rzepka 

13941/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13942/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Kuśnierskiej 11D 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

13943/14/VI/P - wypłaty nagród prezydenta za pro-
jekt koncepcyjny węzła integracyjnego 
Wzgórze św. Maksymiliana 

13944/14/VI/P - powołania Pana Jarosława Wojcie-
chowskiego na stanowisko Dyrektora Cen-
trum Kultury w Gdyni 

13945/14/VI/P - zawarcia umowy w sprawie warun-
ków organizacyjno-finansowych działalno-
ści Centrum Kultury w Gdyni 

13946/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na: wydruk zdjęć 
na płytach warstwowych PCV 

13947/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na przygotowanie 
poczęstunku podczas otwarcia wystawy 
pokonkursowej 

13948/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę dzierŜaw-
cy łączy i obsługi serwisowej dla sieci 
punktów dostępowych usytuowanych na 
terenie Gminy Miasta Gdyni 

13949/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: 
"Budowa sali gimnastycznej, łącznika i bo-
isk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 
6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22" 

13950/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji budowy zatoki autobusowej na ulicy 
Chwarznieńskiej - odc. między ulicami Za-
ruskiego i Wiczlińską 

13951/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w postaci na-

klejek na pojemniki na odpady oraz tablic 
PCV do montaŜu w pergolach śmietniko-
wych 

13952/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację zadania: "re-
habilitacja dla mieszkańców dzielnicy" 

13953/14/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu "Szkół Otwartych" 

13954/14/VI/R - powołania Zespołu ds. realizacji 
pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu" 

13955/14/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego o 
wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu 
kształtowania przyjaznej przestrzeni pu-
blicznej w 2014 roku 

13956/14/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
z budŜetu miasta na rok 2014 środków na 
realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lu-
tego 2008 - najem pomieszczeń od Spół-
dzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Ja-
dwigi Titz-Kosko na potrzeby placówek 
NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w 
Gdyni 

13957/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Jerzego Waszyngtona, Al. Jana 
Pawła II przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

13958/14/VI/P - realizacji programu warsztatów z 
zakresu designu i projektowania w tuBazie 
Kolibki 

13959/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 207.000 EUR na dostawę 
sprzętu komputerowego, multimedialnego, 
audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów 
wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT 
oraz systemu kasowo-biletowego, stano-
wiącego wyposaŜenie Muzeum Emigracji 
przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

 
2014-02-26: 

 
13960/14/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2014 
13961/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

13962/14/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 2014 rok 

 
2014-02-27: 

 
13963/14/VI/S - przekazania z Biura Planowania 

Przestrzennego Miasta Gdyni do Urzędu 
Miasta Gdyni środków finansowych i mie-
nia 

 
2014-03-04: 
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13964/14/VI/M - przeprowadzenia modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdy-
ni, obręb Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, 
Wielki Kack 

13965/14/VI/M - wymiany etaŜowego pieca 
grzewczego w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Muchowskiego 4 w Gdyni 

13966/14/VI/M - wykonania naprawy komina w 
gminnym budynku mieszkalnym przy Al. 
Zwycięstwa 164 w Gdyni 

13967/14/VI/M - podłączenia do systemu domofo-
nowego gminnych lokali mieszkalnych przy 
ul. Legionów 61 w Gdyni 

13968/14/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej insta-
lacji c.o. w gminnym budynku przy ul. Woj. 
Wachowiaka 6 w Gdyni 

13969/14/VI/M - wykonania prac naprawczych w 
budynku socjalnym przy ul. śeglarzy 5 w 
Gdyni 

13970/14/VI/M - wykonania wycinki drzew i krze-
wów na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 3 w Gdyni 

13971/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13972/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13973/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13974/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13975/14/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy 
Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2014r. 

13976/14/VI/R - zmiany umowy w sprawie współ-
działania Prezydenta Miasta Gdyni i Nad-
leśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony 
zwierzyny łownej 

13977/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

13978/14/VI/P - regulaminu organizacyjnego StraŜy 
Miejskiej w Gdyni 

13979/14/VI/S - zapewnienia umieszczania urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych oraz podania wyka-
zu tych miejsc do publicznej wiadomości w 
związku z zarządzonymi wyborami posłów 
do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 
maj 2014 r. 

13980/14/VI/P - napraw, przeglądu, bieŜącej kon-
serwacji i obsługi systemu syren alarmo-
wych m. Gdyni 

13981/14/VI/P - napraw, stałego serwisu, aktualiza-
cji i prac konserwacyjno – remontowych 
systemu łączności radiowej dla potrzeb 
MCZK 

13982/14/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 

13983/14/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 

13984/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

13985/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 

13986/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Boisko 18 

13987/14/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 10 

13988/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na opracowanie dokumentacji fotograficz-
nej 16. Ogólnopolskich Spotkań PodróŜni-
ków, śeglarzy i Alpinistów 

13989/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 Euro, 
wymiany powłok w reklamach przenośnych 
typu roll-up 

13990/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych z 
dziedziny kultury w roku 2014 

13991/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie zaproszeń na galę XV edycji 
konkursu „Gdynia bez barier" 

13992/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów „Trójmiejskiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego 2013/2014” or-
ganizowanego przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Gdyni 

13993/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji XXI Ogólnopolskich Warsztatów Mate-
matycznych Krajowego Funduszu na 
Rzecz Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, 
którego organizatorem jest Zespół Szkól 
Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni 

13994/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na prawo do uŜyt-
kowania programu komputerowego Sigma 
wraz z serwerem aplikacji udostępnionym 
w sieci Internet łącznie z jego administro-
waniem 

13995/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników VIII Edycji Mistrzostw Gdyni w 
dwa ognie, którego organizatorem jest Ze-
spół Sportowych Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gdyni 
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13996/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu nagród dla zwycięzców 
„Konkursu Wiedzy o Europie”, „Teatralii 
Gimnazjalnych” oraz „Konkursu Piosenki 
Europejskiej” organizowanych przez Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w 
Gdyni 

13997/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestniczek „Grand 
Prix Juniorek i Seniorek w gimnastyce ar-
tystycznej”, których organizatorem jest Ze-
spół Sportowych Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gdyni 

13998/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum 
w Maarssen w ramach współpracy mię-
dzynarodowej 

13999/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
na ogólnopolskie eliminacje do Międzyna-
rodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i 
Tańca Konin 2014 

14000/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
ucznia z Zespołu Szkół Chłodniczych i 
Elektronicznych na XIV Mistrzostwa Polski 
w Armwrestlingu w Skierniewicach 

14001/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu dele-
gacji nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 oraz z Zespołu 
Szkół Hotelarsko Gastronomicznych w 
Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopol-
skiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjal-
nych 

14002/14/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 
kosztów organizacji spływu kajakowego 
rzeką Pregołą 

14003/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i 
organizacji IX Przeglądu Teatrzyków Dzie-
cięcych klas młodszych, którego organiza-
torem jest Zespół Szkół nr 10 w Gdyni 

14004/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na 
Turniej Finałowy Wojewódzkich Igrzysk 
MłodzieŜy Szkolnej w Mini Siatkówce w 
Gdańsku 

14005/14/VI/O - dofinansowania organizacji V Po-
morskiego Przeglądu Tanecznego, którego 
organizatorem jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni 

14006/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14007/14/VI/S - digitalizacji zasobów archiwum 
14008/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zapytania o cenę o wartości poniŜej 
207 000 EUR na naprawy samochodów 
słuŜbowych UMG i StraŜy Miejskiej w 
2014r oraz akceptacji wyboru oferenta 

14009/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wspieranie realizacji zadania 
„Prowadzenie Skate Parku na terenie 
skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 
25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku 

14010/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie umowy uŜy-
czenia nieruchomości o pow. 612 m2 sta-

nowiącej część dz.1066/82 - będącej w za-
sobach Agencji Mienia Wojskowego 

14011/14/VI/P - udzielenia zamówienia w trybie do 
14 000 EUR na zakup usług noclegowych 
w terminie 02-03 marca 2014 r. dla specja-
listów z zakresu badań przestrzeni pu-
blicznej biorących udział w debacie pokon-
kursowej 

14012/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

14013/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na renowację dwóch szlaków turystyki pie-
szej – „Zagórskiej Strugi” oraz „Źródła Ma-
rii”, odnowienie oznakowania fragmentu le-
śnego czerwonego szlaku rowerowego i 
oznakowanie nowego odcinka trasy rowe-
rowej leśnej, leŜących w granicach Miasta 
Gdyni 

14014/14/VI/M - wyraŜenia zgody na realizację 
Projektu wsparcia osób nieaktywnych za-
wodowo "Gdyński Kupiec" w Zespole Miej-
skich Hal Targowych 

14015/14/VI/M - zmiany umowy inwestycyjnej nr 
IJ12-01464 z dnia 14.09.2012 roku w 
sprawie udzielenia poŜyczki na realizację 
projektu miejskiego pod nazwą „Utworze-
nie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca 
Morskiego w Gdyni" 

14016/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
nr KB/868/UI/183-W/2013 z dnia 
28.08.2013r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn: „Budowa nawierzchni drogowej 
przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło 
Marii w Gdyni 

14017/14/VI/U - uregulowania naleŜności za wyda-
nie opinii dotyczącej przekazania do uŜyt-
kowania obiektu zrealizowanego w ramach 
inwestycji: „Rozbudowa szkoły podstawo-
wej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni 
wraz z budową przedszkola” 

14018/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 207 
000 EUR na opracowanie wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo– kosztorysowej 
dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulic: 
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Kra-
jowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. 
Jana Pawła II wraz z budową kanałów 
deszczowych i przebudową infrastruktury 
kolidującej oraz sprawowanie nadzoru au-
torskiego” 

14019/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: 
„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i bo-
isk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 
6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22" 

14020/14/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
2014 roku 

14021/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 
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14022/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Gdyni na Międzynarodowy Fe-
stiwal Francuskojęzycznych Teatrów Lice-
alnych w Ankarze 

14023/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i 
organizacji międzyszkolnego konkursu 
„Sprawni i bezpieczni”, którego organizato-
rem jest Gimnazjum nr 11 w Gdyni 

14024/14/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy 
dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisa-
nej na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej 

14025/14/VI/P - realizacji kampanii informacyjnej 
dotyczącej budŜetu obywatelskiego i karty 
„Gdynia Rodzinna” 

14026/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania: „Warsztaty historyczne dla 
młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjal-
nej w Gdyni” 

14027/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie kubków sta-
nowiących nagrody w XVI edycji konkursu 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

14028/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na obsługę prawną 
w zakresie wykonywania zastępstwa pro-
cesowego w związku z decyzją Komisji Eu-
ropejskiej w sprawie utworzenia portu lot-
niczego Gdynia-Kosakowo 

14029/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na druk ulotki z kalenda-
rzem gdyńskich imprez 

14030/14/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki 
czynszu dzierŜawnego i ustalenia wykazu 
oraz warunków przetargu ustnego nie-
ograniczonego na oddanie w dzierŜawę na 
okres 9 lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy 
Placu Kaszubskim 1 A w Gdyni 

14031/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na produkcję spotu filmo-
wego promującego Gdynię w związku z 
„Operation Gdynia Sails 2014 

14032/14/VI/O - powołania komisji konkursowej 
14033/14/VI/O - wysokości opłat za korzystanie z 

krytych pływalni przy Gimnazjum Nr 3, ZS 
Nr 7, ZS Nr 10 oraz SP Nr 39 

14034/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/497/UI/175/W/2011 z 
28.09.2011 r. o pełnienie nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania roboty budowlanej: „Bu-
dowa i przebudowa kanałów deszczowych 
w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legio-
nów w Gdyni wraz z budową urządzeń 
podczyszczających /zadanie realizowane 
w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni”/ oraz budowa przepompowni ście-
ków wraz z kolektorem grawitacyjnym i 

tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w 
Gdyni” 

14035/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z 
28.09.2011 r. o wykonanie roboty budow-
lanej: „Budowa i przebudowa kanałów 
deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego 
i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających /zadanie re-
alizowane w ramach projektu „Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej – budowa i moderni-
zacja systemu odprowadzania wód opa-
dowych w Gdyni”/ oraz budowa przepom-
powni ścieków wraz z kolektorem grawita-
cyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmor-
skim w Gdyni” 

14036/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/1164/UI/241-W/2013 z 
31.12.2013 r. na wykonanie prac geode-
zyjnych w ramach zadania pn: „Przebudo-
wa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki 
od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdy-
ni” 

14111/14/VI/M - powołania Jury Konkursu "Gdyński 
Biznesplan 2014" 

 
2014-03-06: 

 
14037/14/VI/R - uruchomienia środków na realizację 

dotacji na modernizację źródeł ogrzewania 
oraz montaŜ odnawialnych źródeł energii 
dla posiadaczy nieruchomości na terenie 
Gdyni 

 
______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [606] – 23.04.2014 – radny Marcin Horała – w 

sprawie problemów komunikacyjnych dzielni-
cy Pustki Cisowskie – odpowiedź 07.05. 

2. [607] – 23.04.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przekazania przez GSM do PEWiK 
sieci wodociągowej na terenie Pustek Cisow-
skich – odpowiedź 06.05. 

3. [608] – 28.04.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie kosztów wprowadzenia zmian w 
zakresie nowych ulg i darmowych biletów 
ZKM – odpowiedź 13.05. 

4. [609] – 06.05.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie umowy pomiędzy miastem Gdynią a 
wykonawcami opracownaia Planu Generalnego 
i Testu Prywatnego Inwestora dla zadania port 
Lotniczy Gdynia Kosakowo – odpowiedź 
19.05. 

5. [610] – 16.05.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. śukowskiej w Chylo-
ni, 

6. [611] – 21.05.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utwardzenia ulicy śukowskiej, 

7. [612] – 21.05.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie dostępu Urzędu miasta do ewidencji 
zamieszkania dla celów podatkowych, 
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8. [613] – 21.05.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie kosztu realizacji programu „Gdynia 
rodzinna”, 

9. [614] – 21.05.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie działań rewitalizacyjnych w dzielnicy 
Witomino (rejon ul. Chwarznieńskiej) 

10. [615] – 22.05.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie sposobu i wyników głosowania Bu-
dŜetu Obywatelskiego 

_________________________________________ 
 


