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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 3 

11 lutego 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 11.02.11, godz. 11.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 4 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. 
2. Omówienie projektu budŜetu Miasta na rok 

2011. 
3. Wnioski. 
4. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2011. 
5. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji dr 
Marcin Wołek, stwierdzając prawomocność obrad. 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił 
kolejno dwa zbieŜne dokumenty: projekt budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2011 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
dla Miasta Gdyni na lata 2011-2022. Wysłuchano infor-
macji na temat planowanych dochodów i wydatków 
bieŜących z zastrzeŜeniami wynikającymi z nowych 
przepisów ustawy o finansach publicznych, które wska-
zują ich wzajemną zaleŜność. Wydatki inwestycyjne będą 
pokrywane z dochodów majątkowych, pozyskiwanych ze 
sprzedaŜy majątku gminy i środków unijnych. Po wysłu-
chaniu szczegółowych informacji rozpoczęto dyskusję. 
Radny Jerzy Miotke poruszył problemy związane z go-
spodarowaniem mieniem komunalnym, analizując moŜ-
liwości uzyskiwania przez Miasto dochodów (poŜytków) 
z działań prowadzonych m.in. przez Skarb Państwa. 
Rozmawiano takŜe o wpływie sytuacji gospodarczej w 
Gdyni na poziom dochodów z tyt. podatków.  
Prof. K. Szałucki przedstawił następnie podstawy praw-
ne, budowę oraz znaczenie dla dalszej gospodarki finan-
sami Gminy - Wieloletniej Prognozy Finansowej. Doku-
ment uzyskał pozytywną opinię RIO. Narzucony ustawą 
sposób gospodarowania swoim budŜetem budzi sprzeciw 
wśród samorządów, przede wszystkim tych gmin, którym 
rozwiązania prawne uniemoŜliwiają innego finansowania 
inwestycji niŜ z dochodów ze sprzedaŜy majątku, gdyŜ 
takiego nie posiadają. Po zakończeniu dyskusji na temat 
dokumentu, Przewodniczący podziękował panu Skarbni-
kowi za wyjaśnienia. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 3. Radny Paweł Stolarczyk złoŜył wniosek do budŜe-
tu na rok 2011 dot. wykonania bramownicy uniemoŜli-
wiającej przejazd TIR-om ul. Kcyńską (od hipermarketu 
TESCO do ul. Morskiej) za kwotę 60.000 zł. Wniosek 
został przyjęty w głosowaniu: 6/0/1. 

Kolejny wniosek zgłoszony przez radnego dot. remontu 
nawierzchni ul. Ejsmonda od skrzyŜowania z ul. Mo-
niuszki do zespołu garaŜy przy ul. Ejsmonda 26 za kwotę 
20.000 zł. 
Wniosek nie uzyskał wymaganej ilości głosów popierają-
cych (2/3/2). 
Kolejny wniosek dot. budowy 60. miejsc parkingowych 
w rejonie ul. Niemojewskiego, po krótkiej dyskusji na ten 
temat i propozycji głębszego rozpoznania problemu, 
radny P. Stolarczyk wycofał propozycję.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu na rok 
2011 w głosowaniu: 6/0/1. 
Ad 4. Członkowie komisji ustalili tematykę spotkań 
wpisujących się w ramowy plan pracy na rok 2011: 

1. funkcjonowanie transportu miejskiego w 2010 
oraz perspektywy na 2011 (dyr. ZKM Gdynia) – 
luty, 

2. perspektywy integracji transportu zbiorowego w 
metropolii 3miasta (dyr. MZKZG), 

3. rok 2010 i perspektywy na 2011 w Morskim Por-
cie Handlowym w Gdyni - maj, 

4. załoŜenia do nowej strategii rozwoju Miasta Gdy-
ni, 

5. przemysł wolnego czasu w  Gdyni – szansa na 
unikatowy produkt turystyczny miasta, 

6. rozwój komunikacji rowerowej – stan obecny i 
perspektywy do roku 2014 

7. przygotowanie Miasta do sezonu turystycznego 
oraz System Informacji Miejskiej, 

8. ocena stanu zaawansowania prac planistycznych – 
połowa roku 2011, 

9. perspektywy rozwoju branŜy stoczniowej w Gdy-
ni,  

10. funkcjonowanie rynku pracy w Gdyni i Trójmie-
ście, 

11. polityka gospodarcza miasta nastawiona na przy-
ciąganie biznesu do Miasta, 

12. sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta za rok 
2010 – marzec /kwiecień 2011, 

13. sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta za 
pierwsze półrocze 2011 wraz z dyskusją o per-
spektywach dochodowych Gdyni – sierpień 2011, 

14. sprzedaŜ nieruchomości komunalnych – informa-
cja co pół roku przy okazji sprawozdań z wyko-
nania budŜetu, 

15. raz w roku informacja o funkcjonowaniu Agencji 
Rozwoju Gdyni, innych spółek, w których Gmina 
Gdynia jest udziałowcem, 

16. plany w zakresie przepustowości dróg oraz roz-
budowy infrastruktury sieciowej, czyli kanaliza-
cja i "burzówka" (posiedzenie wspólne z Kom. 
Gosp. Komunalnej i OŚ).  
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Część z proponowanych tematów będzie analizowana w 
czasie posiedzeń poświeconych sprawom bieŜącym. 
Szczegółowe terminy zostaną podane przez Przewodni-
czącego po uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami. 
Plan pracy przyjęto w głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 5. Na wiceprzewodniczącego komisji w głosowaniu 
tajnym wybrano jednogłośnie radnego Grzegorza Tarasz-
kiewicza.  
Ad 6. Kolejne posiedzenie odbędzie się 2 lutego 2011 r. o 
godz. 10.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska  – 5 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Dyskusja nad projektem budŜetu w dziale go-
spodarka komunalna oraz inwestycje, 

3. Wstępny plan pracy komisji na 2011 rok. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
W pierwszej części posiedzenia gośćmi komisji byli pan 
Roman Witowski, dyrektor ZDiZ, oraz pan Maciej Kar-
moliński, zastępca dyrektora ZDiZ. Omówili oni zadania 
realizowane przez ZDiZ w dziale 600 – drogi publiczne – 
i 900 – gospodarka komunalna. 
ZDiZ zarządza drogami publicznymi, gminnymi i powia-
towymi. W powiatowych mamy zaplanowane 14 mln zł. 
Środki przeznaczamy takŜe na bieŜące utrzymanie dróg, 
remonty, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, biuro SPP. W 
tym roku chcemy wyremontować stary tunel pod torami 
na Wzgórzu św. Maksymiliana, a takŜe ulice Olgierda i 
Krasickiego. W drogach wewnętrznych środki przezna-
czamy głównie na utrzymanie bieŜące. 
Przychody SPP przechodzą przez budŜet ZDiZ; na prośbę 
komisji zostaną jej przekazane szczegółowe informacje 
na ten temat. SPP daje ok. 7 mln zł rocznych przycho-
dów, i jest to ok. 70-80% pokrycia kosztów działania 
strefy. 
Następnie dyrektorzy ZDiZ odpowiadali na pytania. 
- Jaki jest klucz wskazywania duŜych inwestycji remon-
towych? – decyzja za kaŜdym razem podejmowana jest 
indywidualnie, nie ma jakiejś sztywnej listy rankingowej. 
Jest to zawsze kwestia wyboru spomiędzy kilku propozy-
cji. 
Komisja chciałaby zapoznać się z listą 10 najpilniejszych 
potrzeb remontowych. 
- Na temat zamontowania kamer w przejściu pod Wzgó-
rzem Św. Maksymiliana trzeba rozmawiać z SKM. 
Dział 900 – gospodarka komunalna – wody, ścieki, poto-
ki; oczyszczanie zimowe, letnie, kosze na śmieci, utrzy-
manie zieleni. Utrzymanie zimowe kosztuje miasto 12 
mln zł – dwa miesiące tegorocznej zimy zabrały juŜ 7 
mln. Miesięcznie kosztuje to ponad 5 mln. Kanalizacja – 
bieŜące serwisowanie oraz remonty. Płacimy takŜe za 
usuwanie dzikich wysypisk – ich ilość jest wciąŜ taka 
sama. Ręczne oczyszczanie miasta: do koszy ulicznych 
trafiają w ponad połowie odpady, które nie powinny tam 
trafić. Szalety miejskie – 6 całorocznych, 5 sezonowych. 
Zielenią miejską zajmuje się ogrodnik miasta.. Miasto 
utrzymuje teŜ przenośne szalety w pobliŜu plaŜy, na 
samej plaŜy nie. 

Utrzymanie drzewostanu to głównie działania interwen-
cyjne. Utrzymanie placów zabaw, w tym wymiana pia-
sku: tutaj przepisy są tak restrykcyjne, Ŝe piaskownice 
zanikają, bo nie sposób je utrzymać. Ogrodzenie placu 
zabaw na plaŜy do sprawa dla GOSiRu. Trwałość zaba-
wek – drewniane ok. 5 lat, przy dobrej konserwacji do 7-
8 lat. 
Komisja prosi o wykaz wszystkich placów zabaw w 
mieście. 
Oświetlenie – miasto płaci tylko za utrzymanie i remonty, 
za budowę nie. Staramy się ograniczać koszty montując 
oprawy energooszczędne, automatyczne sterowanie, w 
nocy wyłączając część opraw. 
Koszty utrzymania ZDiZ to 9,5 mln rocznie. Do ZDiZ 
naleŜy teŜ estetyzacja miasta, świąteczne iluminacje, 
usuwanie graffiti, znakowanie ulic, utrzymanie pomni-
ków. 
Ze strony mieszkańców padł wniosek o zaprzestanie 
pobierania opłat za parkowanie zimą. Pracownicy ZDiZ 
wyjaśniali, Ŝe w taką zimę jak obecna (śnieg) wyłączo-
nych z parkowania moŜe być do 30% miejsc (brak dojaz-
du). W najgorszych chwilach stosujemy doczyszczanie 
ulic, idąc w kierunku maksymalnego udroŜnienia parkin-
gów a nie zaprzestania pobierania opłat. Ściagalność 
opłat jest na podobnym poziomie co latem, choć zdarzają 
się dewastacje sprzętu. 
Komisja uznała, Ŝe temat warto przedyskutować z kie-
rownikiem strefy, p. Wojaczkiem. 
Wiceprezydent Marek Stępa zreferował plany inwesty-
cyjne miasta. Planowaliśmy wydać ok. 390 mln zł, kry-
zys zredukował te plany. Redukcja objęła m.in. budowę 
siedziby urzędu na Skwerze Plymouth – oszczędności 
rzędu 50-60 mln zł. Ograniczamy wydatki w poszczegól-
nych pozycjach, co oznacza, Ŝe w konkretnych przedsię-
wzięciach zrobimy odpowiednio mniej. GCI buduje 2 
budynki PPNT – ok. 180 mln zł. Rozpoczęto juŜ remont 
ul Chwarznieńskiej, drogi powiatowe i gminne robimy 
wg list rankingowych. Od 2011 o zakwalifikowaniu do 
remontu decydują rady dzielnic, i tu kończy się proces 
decyzyjny. Zaczynamy akcję budowy dróg rowerowych – 
ścieŜka wzdłuŜ Estakady Kwiatkowskiego wraz z estaka-
dą rowerową, ścieŜka wzdłuŜ Alei Zwycięstwa. Zaczy-
namy budowę nowej kaplicy cmentarnej na Witominie, 
nowe kwatery w Kosakowie, cmentarz i krematorium w 
okolicy góry Donas. 
4,5 mln przeznaczone jest na kontynuację budowy dróg – 
ul. Zielna, Aragońska, Cechowa. Do zrobienia są Oliw-
kowa, Wawrzyniaka, być moŜe uda się coś odłoŜyć na 
poprawę stanu dróg po budowie kanalizacji na Wiczlinie 
(wysypanie kruszywem). W kolejce czeka nasada mola – 
ul. Orłowska. Do czasu rozstrzygnięć mpzp skreślona 
została ul. Rybaków. Ulica świrowa jest w fazie prac 
projektowych. Parking przy cmentarzu na Witominie być 
moŜe da się zrobić z pieniędzy przeznaczonych na cmen-
tarnictwo. 
Opinia do projektu budŜetu pozytywna – 5/0/0. 
Skarbnik zreferował projekt uchwały w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej miasta. Komisja zaopiniuje 
projekt, gdy znajdzie się on w porządku obrad sesji. 
Ad. 3. 
Ramowy plan pracy komisji na 2011 rok: 
- odśnieŜanie miasta, 
- lista rankingowa dróg gminnych, 
- zieleń miejska, 
- polityka śmieciowa, 
- ochrona środowiska, 
- rewitalizacja ulic Zamenhofa – Opata Hackiego, 
- „Pies w wielkim mieście”, 
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- place zabaw. 
Komisja przyjęła plan – 4/0/0. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-12-21: 
 
290/10/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EURO na druk i kolportaŜ 
tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i do-
stawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2011 
roku 

291/10/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 
14 000 EURO na monitoring prasy, Inter-
netu i ogólnopolskiej TV na tematy gdyń-
skie dotyczące spraw społecznych, gospo-
darczych, kulturalnych, sportowych, tury-
stycznych i samorządowych 

292/10/VI/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i podpi-
sania umowy na przyznanie dotacji pod-
miotowi prowadzącemu działalność poŜyt-
ku publicznego na realizację zadania pole-
gającego na pomocy osobom zwalnianym 
z więzienia i ich rod 

293/10/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i podpisania umowy na przyznanie 
dotacji podmiotowi prowadzącemu działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na świadczeniu usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania dla miesz-
kańców Gdyni w obszarze działania Dziel-
nicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 
1 i 4 

294/10/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i podpisania umowy na przyznanie 
dotacji podmiotowi prowadzącemu działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na świadczeniu usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania dla miesz-
kańców Gdyni w obszarze działania Dziel-
nicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 
2 

295/10/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2010 do umo-
wy KB/14/MOPS/2010 z dnia 13.07.2010r. 
w sprawie realizacji zadania publicznego, 
polegającego na przygotowaniu warunków 
do uruchomienia podmiotu ekonomii spo-
łecznej (PES) na terenie miasta Gdyni 

296/10/VI/K - zmiany załącznika nr 5 zarządzenia nr 
6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 07.09.2004r.w sprawie ustalenia za-
sad (polityki) rachunkowości w Urzędzie 
Miasta Gdyni 

297/10/VI/K - spisania z ewidencji księgowej man-
datów karnych kredytowanych 

298/10/VI/O - zmiany struktury wydatków w 2010 
roku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
„Ciapkowo” w Gdyni 

299/10/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie po-
mieszczenia dla 4 Gdyńskiej DruŜyny Har-

cerzy ZHR w celu organizowania zbiórek 
harcerskich w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Nr 4 w Gdyni 

300/10/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej na zajęcia taneczno- ru-
chowe dla seniorów i osób niepełnospraw-
nych Gdyńskiej Fundacji NADAKTYWNI w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w 
Gdyni 

301/10/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów 
klas O-III gdyńskich szkół podstawowych 

302/10/VI/O - powołania Komisji Konkursowej do 
rozpatrzenia składanych ofert na realizację 
programów profilaktycznych w latach 2011 
– 2013 

303/10/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych w 2008 r. na realizację badań profilak-
tycznych dot. „ Szczepień przeciw wirusowi 
HPV typ 16,18,6, 11 dziewczynek urodzo-
nych w trzech kolejnych latach 
(1994,1995,1996”) 

304/10/VI/O - aneksu nr 2 do umowy Nr 
KB/488/OZ/27/W/2009 z dnia 01 lipca 
2009r. 

305/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na świadczenie 
usług pocztowych, w tym zastrzeŜonych 
usług pocztowych, w 2011 rok 

306/10/VI/M - objęcia udziałów w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. 

307/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 

308/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do repre-
zentowania Gminy Miasta Gdyni na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z 
o.o. w Gdyni 

309/10/VI/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamó-
wień publicznych Urzędu Miasta Gdyni na 
dostawy, usług i roboty budowlane na 2011 
rok 

310/10/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Kaszubski 
13 w Gdyn 

311/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16628/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 paź-
dziernika 2010 roku dotyczącego wykona-
nia indywidualnego opomiarowania insta-
lacji centralnego ogrzewania w gminnych 
lokalach uŜytkowych przy ul. Morskiej 95-
97 w Gdyni 

312/10/VI/M - wyraŜenia zgody na świadczenie 
usług transportowych związanych z reali-
zacją wyroków sądowych orzekających 
eksmisję z lokali mieszkalnych w 2011 ro-
ku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej na wysypisko 
śmieci 

313/10/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
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uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-
1/5/08) 

314/10/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

315/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie prac w zakresie weryfikacji 
rozbieŜności i poprawy danych przestrzen-
no - opisowych w bazie ewidencji budyn-
ków miasta Gdyni 

316/10/VI/M - ustalenia zasad ponoszenia kosztów 
przygotowania do sprzedaŜy nieruchomo-
ści gruntowej połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Cechowej 

317/10/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 10,0 m² zlokalizowanego 
w hali łukowej - pawilon handlowy nr 14 

318/10/VI/M - zobowiązania pełnomocnika repre-
zentującego Gminę Gdynia w postępowa-
niu sądowym o eksmisję z lokalu przy ul. 
Świeckiej w Gdyni do jego cofnięcia 

319/10/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Hallera 14 w Gdyni 

320/10/VI/M - wyraŜenia zgody na przekazanie 
samochodu cięŜarowego - śUK a16 2,5 t o 
numerze rejestracyjnym GAN 2357 będą-
cego na stanie Administracji Budynków 
Komunalnych Nr 3 na stan Urzędu Miasta 
Gdyni 

321/10/VI/M - wyraŜenia zgody na zakup systemu 
klimatyzacji znajdującego się w pomiesz-
czeniach w budynku UMG przy ul. 10-go 
Lutego 24 

322/10/VI/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 
2000 r. w sprawie określenia struktury we-
wnętrznej wydziałów i zadań referatów 
Urzędu Miasta Gdyni 

323/10/VI/S - zmiany zarządzenia nr 530/07/V/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
19.01.2007 r. 

324/10/VI/S - zmiany Zarządzenia Prezydenta Mia-
sta Gdyni nr 163/10/VI/S z 7.12.2010 r. w 
sprawie narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań w 2011 r. 

325/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i 
wykonanie okularów korygujących wzrok, 
pracownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz 
zatwierdzenia oferenta 

326/10/VI/K - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego 

327/10/VI/M - zabezpieczenia środków finansowych 
(w 2011 r.) na dostarczenie mediów (ener-
gia elektryczna, telefon i Internet ) w Bał-
tyckim Punkcie Informacji Turystycznej 
przy Al. Jana Pawła II 

328/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek pro-
mujących Konkurs „Gdyński Biznesplan 
2011” 

329/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zdjęć 
na potrzeby wykonania materiałów promu-

jących Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

330/10/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu pro-
wadzącego działalność poŜytku publiczne-
go na wspieranie zadań promujących roz-
wój dzieci i młodzieŜy w zakresie nowych 
technolo 

331/10/VI/O - zmiany zarządzenia nr 10217/09/V/O 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 kwiet-
nia 2009r w sprawie: udzielenia zamówie-
nia publicznego do kwoty 14 000 EUR na 
korzystanie z praw do programów kompu-
terowych: pakiet Uczniowie Optivum, pa-
kiet Droga Edukacyjna Ucznia 

332/10/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup usługi do-
stępu do portalu Biblioteka Prawa Oświa-
towego 

333/10/VI/P - demontaŜu urządzenia włączającego 
t. AM-5 od syreny alarmowej 

334/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
14191/2010/V/P z dnia 09.03.2010 r. w 
sprawie dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

335/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
14192/2010/V/P z dnia 09.03.2010 r. w 
sprawie dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

336/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
17106/2010/V/P z dnia 23.11.2010 r. w 
sprawie przyłączenia i dostawy energii 
elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyj-
nego 

337/10/VI/S - zmiany postanowień umowy nr 
KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. z 
firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie doku-
mentacji projektowo kosztorysowej oraz 
wniosku o pozwolenie na budowę dla dru-
giego etapu budowy kanalizacji teletech-
nicznej realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w 
Gdyni 

338/10/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie 
publiczne na zakup modułu do obsługi ko-
misji wyborczych 

339/10/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
świadczenie usług transportowych w 2011 
r. w zakresie wysyłki dokumentów 

340/10/VI/M - akceptacji treści aneksu do umowy o 
współpracy w ramach realizacji przedsię-
wzięcia „bezprzewodowy dostęp do sieci 
internet” 

341/10/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale 
TVP INFO na promocję konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2011” 

342/10/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
emisji reklam elektronicznych z animacją 
na stronie www.trojmiasto.pl promujących 
konkurs Gdyński Biznesplan 2011 

343/10/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie druku plakatów na nośniki 
kampanii promującej Gdyński Biznesplan 
2011 

344/10/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na aktualizację spotu TV oraz wykonanie 
reklam internetowych z animacją promują-
cych konkurs Gdyński Biznesplan 2011 
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345/10/VI/S - wyraŜenie zgody na zawarcie umowy 
na wykonanie oznakowania wewnętrznego 
Urzędu Miasta Gdyni oraz lokali podległych 
UMG 

346/10/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193000 EUR na zakup materiałów 
eksploatacyjnych i papieru komputerowego 
dla UMG w 2011r. 

347/10/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: 
sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego i Miejskie-
go Centrum Oglądowego w 2011r. 

348/10/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: 
oprawę muzyczną uroczystości w USC 
Urzędu Miasta Gdyni w 2011r. 

349/10/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie pie-
czątek imiennych i nagłówkowych na po-
trzeby UMG i BRM 

350/10/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
o rozpoczęcie postępowania w trybie zapy-
tania o cenę na zakup papierowych artyku-
łów sanitarnych dla UMG 

351/10/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 193 
000 Euro, na montaŜ i demontaŜ elemen-
tów identyfikacji graficznej Miasta Gdyni 
oraz wykonywanie nadruku na transparen-
tach/ banerach i potykaczach podczas im-
prez z miejskiego kalendarza imprez w 
2011 roku 

352/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193.000 EUR na 
sprzedaŜ energii elektrycznej na potrzeby 
Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego i funkcjonowania syren 
alarmowych oraz udzielenia stosownych 
pełnomocnictw wybranym Wykonawcom 
do rozwiązania obecnie obowiązujących 
umów 

353/10/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Jarzębinowej 26 

354/10/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanych garaŜami przeznaczonymi 
do oddania w uŜytkowanie wieczyste w 
drodze bezprzetargowej 

355/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach przedsięwzięcia p.n. 
„Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, 
pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata 
Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdy-
ni” 

356/10/VI/U - uregulowania naleŜności za wykona-
nie wypisów własności do celów informa-
cyjnych dla prowadzonych przez Wydział 
Inwestycji zadań gminnych 

357/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
,,Budowa kanału odciąŜającego Ø 800 dla 
istniejących urządzeń podczyszczających 
na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w 
ramach Drogi RóŜowej w Gdyni’ 

358/10/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie poro-
zumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a 
Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w 
Warszawie ustalającego warunki kontynu-
acji przedsięwzięcia realizowanego w ra-
mach umowy umorzeniowej nr 
23/2003Wn-11/OW-KM/U z dnia 
21.07.2003r. 

359/10/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
dokonanie zmiany oznaczenia uŜytków 
gruntowych, podziału działki i wznowienia 
granicy działki na terenie zadania pn.: 
„Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 
przy ul. Spokojnej w Gdyni” 

360/10/VI/M - akceptacji treści aneksu nr 2 do 
umowy nr SK/1290/MG/366-W/2009 w 
sprawie wykonania, montaŜu i demontaŜu 
wielkoformatowej reklamy Gdyni 

361/10/VI/U - zmiany umowy nr KB/198/UO/14-
W/2010 z dnia 18.03.2010 roku na organi-
zację i przeprowadzenie zajęć edukacyj-
nych dla uczniów klas drugich gdyńskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych w 
ramach programu edukacji ekologicznej 
„Spotkanie z Morzem Bałtyckim” 

362/10/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
KB/844/UI/301/W/2009 z dnia 18.12.2009 
r. na wykonanie wielobranŜowego projektu 
koncepcyjnego dla przedsięwzięcia p.n. 
„Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, 
pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata 
Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdy-
ni” 

363/10/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 
16766/10/V/U z dnia 19.10.2010 r. oraz nr 
17056/10/V/U z dnia 16.11.2010 r. w spra-
wie akceptacji zmiany treści umów Nr 
KB/355/UP/96/W/2008 z dnia 15.05.2008 r. 
oraz Nr KB/691/UP/177/W/2008 z dnia 
03.11.2008 r. oraz zawarcia porozumienia 
do w/w umów 

364/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na podłączenie do mediów 
tymczasowego zaplecza technicznego dla 
pracowników ZCK związanego z realizacją 
zadania: „budowa kaplicy pogrzebowej z 
zapleczem technicznym przy ul. Witomiń-
skiej w Gdyni 

365/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 euro na wykonanie ba-
dań lekarskich kierowców pojazdów uprzy-
wilejowanych oraz badań psychologicz-
nych straŜników StraŜy Miejskiej Urzędu 
Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia oferent 

366/10/VI/S - wyraŜenia zgody na: zakup artykułów 
hydraulicznych, elektronarzędzi, zamoco-
wań, śrub, wkrętów i gwoździ, artykułów 
metalowych , artykułów remontowo – bu-
dowlanych, zakup oraz przeglądy i kon-
serwacje sprzętu p-poŜ 

367/10/VI/M - zmiany w umowie nr SK/1635/MK/11-
w/2010 zawartej w dniu 02 września 2010 
r. oraz zmiany zarządzenia nr 
16155/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie udziele-
nia zamówienia publicznego w sprawie 
opracowanie dokumentacji technicznej do-
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kumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcia 
merytorycznego, nadzoru, odbioru i kontroli 
prac 

368/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16540/10/V/M 
z dnia 06 października 2010 r o udzielenie 
zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji przetargowej, nadzór i odbiór 
prac geodezyjnych dotyczących: moderni-
zacji osnowy pionowej, wznowienia osno-
wy katastralnej oraz konwersji danych do 
układu 200 

369/10/VI/S - zmiany zrządzenia nr 41/10/VI/S Pre-
zydenta Miasta Gdyni z dnia 07 grudnia 
2010 w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na likwidację nasadzeń zloka-
lizowanych na skarpie przy Teatrze Mu-
zycznym w Gdyni i przetransportowanie 
roślin do siedziby Biura Ogrodnika Miasta 

370/10/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
SK/2115/SMO/1-W/2010 z dnia 
02.09.2010 r. na wykonanie projektu nasa-
dzeń roślinnych dla skweru z pomnikiem 
Stefana śeromskiego zlokalizowanego w 
Gdyni, w rejonie skrzyŜowania ul. Święto-
jańskiej z ul. 10 lutego 

371/10/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego 
na wspieranie realizacji zadania „sportowe 
szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu w 
2011 roku” 

372/10/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację trady-
cyjnej zabawy sylwestrowej 

373/10/VI/U - akceptacji zmiany treści w ramach 
umowy nr KB/600/UI/227/W/2010 z dnia 
26.10.2010 r. na wykonanie robót zadania 
pn. „ Budowa kanału deszczowego w rejo-
nie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do 
Basenu Prezydenta” 

374/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 193.000 EUR na wy-
najem pięciu samochodów dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011r. 

375/10/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/34/W/2007 z dnia 14.02.2007 r. 
w zakresie terminu wykonania dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
skrzyŜowania ul. Wrocławskiej z ul. Wiel-
kopolską 

376/10/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na opracowanie graficzne i 
typograficzne oraz druk folderu „Navigator 
Przedsiębiorcy promujących Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

377/10/VI/R - określenia i przyjęcia do realizacji 
zadań na rok 2011, wynikających z Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie 

378/10/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania publicznego „Organi-
zacja czasu wolnego Gdynia 55+” 

379/10/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wyko-
nania 300 szalików z napisem Gdynia Sto-
lica Polskiej Koszykówki 

380/10/VI/M - akceptacji zmiany treści zarządzenia 
nr 164/10/V/U prezydenta miasta Gdyni z 

7.12.2010 r. dotyczącego zakupu i monta-
Ŝu słupków uniemoŜliwiających przejazd 
przez chodnik przy ul. Ateny w Gdyni 

381/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 128/10/VI/M z 
7.12.2010 r. dotyczącego remontu lokalu 
mieszkalnego nr 1 przy ul. Śląskiej 51 A 

382/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 136/10/VI/M z 
7.12.2010 r. dotyczącego remontu lokalu 
mieszkalnego nr 1 przy ul. Morskiej 47 B 

383/10/VI/M - ustanowienia dozoru lokalu mieszkal-
nego nr 13 przy ul. Kapitańskiej 39 

384/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie prac w zakresie kontroli do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 
operatów technicznych dotyczących po-
działów nieruchomości, rozgraniczeń oraz 
dokumentacji dla celów prawnych, będą-
cych wynikiem zgłoszonych prac geode-
zyjnych 

385/10/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie na-
prawy samochodu słuŜbowego StraŜy 
Miejskiej /awaria/ oraz zatwierdzenia wybo-
ru oferenta 

386/10/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa do wyko-
nywania czynności w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego 

387/10/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2010 

388/10/VI/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K 
z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego UM Gdyni 

389/10/VI/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K 
z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami 

 
2010-12-17: 

 
391/10/VI/O - wyraŜenia zgody na przekazanie 

środków finansowych na realizację projek-
tu „Dobry zawód gwarancją sukcesu”, któ-
rego beneficjentem jest Gmina Miasta 
Gdyni 

 
2010-12-28: 

 
 
392/10/VI/S - wyraŜenia zgody na powierzenie 

przeprowadzenia postępowania o udziele-
nie zamówienia na usługi dystrybucji ener-
gii elektrycznej zgodnie z art. 15 ust. 2 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) i udzielenie 
stosownych pełnomocnictw 

393/10/VI/P - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania: prowadzenie 
„Gdyńskich warsztatów podróŜniczych” 

394/10/VI/R - akceptacji aneksu nr 3/2010 do umo-
wy ze Stowarzyszeniem „Razem” w spra-
wie realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu 
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Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie 
Gdyni 

395/10/VI/R - akceptacji aneksu nr 5/2010 do umo-
wy KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. 
w sprawie prowadzenia całodobowej pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej typu so-
cjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 
18 lat 

396/10/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla po-
trzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy 
Działki Leśne 

397/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 10752/09/V/P 
z dnia 19.05.2009 r. w sprawie wynajmu 
miejsca pod maszt antenowy 

398/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
14189/2010/V/P z dnia 09.03.2010 r. w 
sprawie dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjne 

399/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 12345/09/V/P 
z dnia 06.10.2009 r. w sprawie dostawy 
energii elektrycznej dla potrzeb monitorin-
gu wizyjnego 

400/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Borówkowej 2 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

401/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nowowiczliń-
skiej 107 przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

402/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

403/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 57 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

404/10/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Jachtowej róg Flagowej 

405/10/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę sądową / Al. Marsz. Piłsudskiego 50 
m58/ 

406/10/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego 
w placu targowym - pawilon handlowy nr 
320 

407/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/45/MGG/26/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a News Outdoor Poland Po-
land Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy 
ul. Chwaszczyńskiej 

408/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/53/MGG/27/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycię-
stwa - dz.nr 945/387 KM 81 

409/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/54/MGG/28/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycię-
stwa - dz.nr 956/168 KM 75 

410/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/55/MGG/29/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycię-
stwa - dz.nr 432/1 KM 75 

411/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania: Przeciwdziałanie 
wysiłkowemu nieotrzymaniu moczu 

412/10/VI/M - przyznania dotacji dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania : Pomoc 
terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom 
uzaleŜnionym, w tym od alkoholu i tzw. po-
dwójną diagnozą oraz członkom ich rodzin 

413/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania: Profilaktyka raka ją-
dra 

414/10/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania: Prowa-
dzenie warsztatów młodzieŜowych i punktu 
psychologiczno-pedagogicznego w dzielni-
cy Gdynia Witomino 

415/10/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania z zakresu 
profilaktyki uzaleŜnień: Profilaktyka przez 
sport 

416/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania: Prowadzenie Po-
radni Opieki Paliatywnej 

417/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania: Profilaktyka onkolo-
giczna – prowadzenie ośrodka wsparcia 
psychologicznej terapii onkologicznej 
(Akademia Walki z Rakiem) 

418/10/VI/M - zmiany zarządzenie nr 8889/08/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 
2009 r. dotyczącego przejęcia w zarząd 
budynku połoŜonego przy ul. 10 Lutego 24 
w Gdyni 

419/10/VI/M - zmiany zarządzenie nr 12190/08/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 wrze-
śnia 2009 r. dotyczącego przejęcia w za-
rząd budynku połoŜonego przy ul. Biało-
stockiej w G 

420/10/VI/U - ustalenia opłat z korzystaniem z mie-
nia komunalnego administrowanego przez 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni 

421/10/VI/U - zmiany Zarządzenia Prezydenta Mia-
sta Gdyni Nr 5715/08/V/U z dnia 8 kwietnia 
2008 r. w sprawie ustalenia opłat obowią-
zujących na gdyńskich cmentarzach ko-
munalnych 

422/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup programu „Kadry i płace” 

423/10/VI/R - powołania Komisji Oceniającej 
424/10/VI/R - zmiany zarządzenia nr 167/10/VI/R 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 grudnia 
2010 w sprawie wyraŜenia zgody na orga-
nizację lunchu w dniu 06 grudnia 2010r. 
dla uczestników konferencji projektu IN-
TERFACE 
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425/10/VI/O - umorzenia zaległości pienięŜnych za 
świadczenia opiekuńczo - wychowawcze 
gdyńskich przedszkoli samorządowych 

426/10/VI/S - zmiany postanowień umowy nr 
KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. z 
firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie doku-
mentacji projektowo kosztorysowej oraz 
wniosku o pozwolenie na budowę dla dru-
giego etapu budowy kanalizacji teletech-
nicznej realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w 
Gdyni 

427/10/VI/O - wyraŜenia zgody na bezpłatne udo-
stępnienie auli szkolnej w celu prowadze-
nia zajęć teatralnych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

428/10/VI/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamó-
wienia do 14.000 EUR na pełnienie funkcji 
przedstawiciela w postępowaniu admini-
stracyjnym dla osób nieobecnych oraz 
funkcji kuratora dla stowarzyszeń celem 
ich rozwiązania 

429/10/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego(MS.DK 71409-1/16/09) 

430/10/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa własności nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Kowień-
skiej 2, stanowiącej własność prywatną 

431/10/VI/R - akceptacji aneksu do porozumienia z 
Miastem Sopot dotyczącego objęcia za-
kresem działania Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni 
terenu Miasta Sopot 

432/10/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR na publikację lokal-
nych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych 
Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku 

433/10/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/334/UI/106/W/2010 z dnia 14.06.2010 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Remont ul. 
Snycerskiej na odcinku od posesji Nr 1 do 
skrzyŜowania z ul. Czeladniczą” 

434/10/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/530/UP/148/W/2008 z dnia 
22.09.2008 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania 
pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbu-
sowej wraz z budową oświetlenia w ciągu 
Al. Zwycięstwa”, realizowanej w ramach 
projektu pn.: „Rozwój proekologicznego 
transportu publicznego na obszarze Me-
tropolitarnym Trójmiasta” 

435/10/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
opracowania graficznego strony interneto-
wej www.gdyniaturystyczna.pl 

436/10/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na 
druk zdjęć na potrzeby organizacji wystawy 
„Ostatni Transatlantyk – Stefan Batory” do 
Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24 

437/10/VI/M - akceptacji zakupu do kwoty 14 000 
EURO kserokopiarki CANON IR 1020 do 
uŜytku Wydziału BudŜetu, aparatu fotogra-

ficznego CANON Eos 500D, oprogramo-
wania komputerowego Adobe Photoshop 
CS5 PL Win Box oraz artykułów biurowych 
do uŜytku Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości 

438/10/VI/M - zmiany umowy partnerskiej z dnia 11 
października 2010r. zawartej z Urzędami 
Skarbowymi w Gdyni na podstawie zarzą-
dzenia nr 16592/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 06 października 2010 roku 

439/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/62/MGG/36/D/10 o ekspozycję rekla-
my przy ul.Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 
KM 25 

440/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/60/MGG/34/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Śląskiej 
(dz.nr 1077/6 KM 58) 

441/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/61/MGG/35/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o. ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej 
(dz.nr 567/65 KM51) 

442/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/58/MGG/32/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej 
( dz.nr 401/122 KM13) 

443/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/59/MGG/33/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Janka 
Wiśniewskiego - dz.nr 577/1 KM 51 

444/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/56/MGG/30/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy 
Al.Zwycięstwa - dz.nr 515/18 KM 70 

445/10/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/57/MGG/31/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej 
- dz.nr 158/19 KM 1 

446/10/VI/M - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/390/UI/133/W/2010 z dnia 02.07.2010 
r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa 
przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – 
etap II” 

447/10/VI/M - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/388/UI/132/W/2010 z dnia 02.07.2010 
r. na wykonanie wielobranŜowej koncepcji 
projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa 
przystani rybackiej w Gdyni – ObłuŜu – 
etap I” oraz „Rozbudowa przystani rybac-
kiej w Gdyni – ObłuŜu – etap II” 

448/10/VI/P - druku plakatów 
449/10/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2010 
450/10/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta mia-

sta Gdyni nr 13462/10/V/K z 5.01.2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

451/10/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta mia-
sta Gdyni nr 13463/10/V/K z 5.01.2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 



9 
 

innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami 

452/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 321/10/VI/M z 
21.12.2010 r. dotyczące wyraŜenia zgody 
na zakup systemu klimatyzacji znajdujące-
go się w pomieszczeniach budynku UMG 
przy ul. 10 Lutego 24 – o wartości do 
`14.000 EUR 

453/10/VI/U - udzielenia zamówienia w trybie za-
mówienia do 14.000 EUR na przeprowa-
dzenie badań ankietowych i upowaŜnienia 
do podpisania umowy w tej sprawie 

454/10/VI/U - zmiany w treści zarządzenia nr 
17208/10/V/U w sprawie zawarcia aneksu 
do umowy nr KB/14/UR/2009 w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków prze-
budowy dróg publicznych spowodowanej 
planowaną inwestycją niedrogową, polega-
jącą na budowie trzech budynków wieloro-
dzinnych na terenie ozn. jako 008 MW2 w 
miejscowym planie zagospodarowania 
części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w 
Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej i 
upowaŜnienia do podpisania ww. aneksu 
do umowy 

455/10/VI/U - uregulowania naleŜności za czynność 
notarialną – poświadczenie własnoręczno-
ści podpisów na porozumieniu zawartym z 
NFOŚiGW 

456/10/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2010 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 
z 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

457/10/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2010 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 
31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie 
finansowania kosztów działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej 

458/10/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2010 do umowy z 19.12.2006 r. za-
wartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu 
Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

459/10/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2010 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 
7.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem 
Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w 
Gdyni w sprawie określenia warunków i 
wysokości dofinansowania kosztów utwo-
rzenia i działalności warsztatu terapii zaję-
ciowej 

460/10/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
wojewodą pomorskim w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” 

461/10/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 391/10/VI/O 
462/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 232/10/VI/M z 

14.12.2010 r. dotyczącego powołania jury 
konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” 

463/10/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
emisję spotu radiowego promującego kon-
kurs „Gdyński Biznesplan 2011” 

464/10/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie emisji reklam promujących kon-
kurs „Gdyński Biznesplan 2011” 

465/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup czasu an-
tenowego w TVP Gdańsk na promocję 
konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” 

466/10/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówie-
nie publiczne powyŜej 14.000 EUR a do 
193.000 EUR w trybie z wolnej ręki na re-
alizację promocji Gdyni przez Polski Zwią-
zek Koszykó 

467/10/VI/M - udzielenia zamówienia w trybie z 
wolnej ręki powyŜej 14.000 EUR a poniŜej 
193.000 EUR na realizację promocji Gdyni 
przez Polski Związek Koszykówki 

468/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Waszyngtona przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

469/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Waszyngtona i Alei Jana 
Pawła II przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

470/10/VI/M - ustalenia warunków zamiany nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Konwaliowej 
1-3 i ul. Widnej 8 pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a OPEC sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdyni 

471/10/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

472/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 1337/4 i część 
działki nr 1482/4 będącej własnością Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Freze-
rów/Jantarowej – przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

473/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Por-
tu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w Gdań-
sku 

 
2010-12-29: 

 
474/10/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR, na zakup karmy do 
zimowego dokarmiania dzikiej zwierzyny 
na terenie lasów komunalnych 

475/10/VI/O - przyjęcia programów profilaktycznych 
wraz ze specyfikacjami realizowanych w 
latach 2011 – 2013 

 
2011-01-04: 

 
476/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na 

świadczenie usług wynajmu pojazdów 
przeznaczonych do transportu osób wraz z 
kierowcą w 2011 r. 

477/11/VI/P - zmiany Zarządzenia nr 253/10/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 grudnia 
2010 r. dotyczącego rozstrzygnięcia kon-
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kursu ofert na przyznanie dotacji podmio-
tom prowadzącym działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadań dotyczących 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców Gdyni 

478/11/VI/P - powołania Komisji Gdyńskiego Fun-
duszu Filmowego 

479/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników okrę-
gowych eliminacji III Olimpiady Wiedzy Ho-
telarskiej organizowanej przez Zespół 
Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w 
Gdyni 

480/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
finalistów Konkursu Biblijnego, którego 
współorganizatorem jest Gimnazjum Nr 1 
w Gdyni 

481/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2011 roku 

482/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2011 roku 

483/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego(MS.DK 71409-1/15/09) 

484/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego(MS.DK 71409-1/5/10) 

485/11/VI/M - przejęcia w zarząd obiektów zlokali-
zowanych na terenie Zespołu Parkowo-
Dworskiego w Gdyni Kolibkach 

486/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

487/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nakładów poniesionych na wybudowanie 
lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 27 na 
gruncie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Batorego /przy to-
rach/ na działce nr 568/71 i 74, KM 53, ob-
ręb Gdyni 

488/11/VI/M - uŜyczenia na okres od 01.01.2011 r. 
do 31.12.2012 r. lokalu uŜytkowego o po-
wierzchni 84,18 m2 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdyni na 
rzecz Stowarzyszenia „Lepsze Ŝycie” na 
rzecz zdrowienia z kryzysów psychicznych 
i osobistego rozwoju 

489/11/VI/M - przyjęcia treści umowy barterowej z 
partnerem Konkursu „Gdyński Biznesplan 
2011” - PKP Szybka Kolej Miejska w Trój-
mieście Sp. z o.o. 

490/11/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych 
w 2011r. na obsługę łącza transmisji da-
nych dla Zintegrowanego Modułu Obsługi 
Końcowego UŜytkownika (ZMOKU) 

491/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193.000 EUR na 
dostawę naturalnej wody źródlanej, dzier-
Ŝawę i sanityzację dystrybutorów oraz do-

stawę naturalnej wody mineralnej średnio-
zmineralizowanej niegazowanej, gazowa-
nej i kubków jednorazowych dla UMG w 
2011r. 

492/11/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania: Prowadzenie punktu 
konsultacyjnego dla rodziców małych dzie-
ci 

493/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie 
publiczne na dzierŜawę kanalizacji na po-
trzeby transmisji danych i koordynacji sy-
gnalizacji 

494/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta nr 14325/10/V/U z dnia 16.03.2010r 
w sprawie skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego 

495/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Rozbudo-
wa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy 
ul. 10 Lutego w Gdyni” 

496/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie rozbiórki 
budynku biurowego usytuowanego na te-
renie posesji połoŜonej przy ulicy Chwarz-
nieńskiej nr 2 w Gdyni (działka gminna nr 
439/140 KM 65, obręb Gdynia) 

497/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Remont ul. 
Snycerskiej na odcinku od posesji nr 1 do 
skrzyŜowania z ul. Czeladniczą” 

498/11/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwacje: 
neonu herbu miasta Gdyni ,systemu kolej-
kowego, urządzenia kopertującego oraz 
konserwacje i naprawy sprzętu AGD oraz 
maszyn biurowych 

499/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie robót 
szklarskich oraz dorabianie kluczy 

500/11/VI/U - zmiany umowy nr 
KB/49/UO/2/W/2009 z dnia 02.02.2009 r. o 
powierzenie zadania: prowadzenie Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapko-
wo” w Gdyni, ul. Małokacka 3A w czasie od 
01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. 

501/11/VI/U - przeprowadzenia XIII edycji konkursu 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

502/11/VI/U - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 
UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-02 o dofi-
nansowanie projektu pn: „Przebudowa 
układu drogowego Węzła św. Maksymilia-
na wraz z budową tunelu drogowego pod 
Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdy-
ni” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

503/11/VI/S - wyraŜenia zgody na opłatę abona-
mentu za uŜywanie przez UMG odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych w 2011 r. 

504/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
spoŜywczych w 2011 roku do 14.000 EUR 
oraz zatwierdzenia wyboru oferenta 

505/11/VI/S - przekazania środków finansowych na 
bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów 
słuŜbowych dla pracowników UM Gdyni 

506/11/VI/S - uruchomienia środków finansowych w 
roku 2011 na utrzymanie systemu monito-
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rowania pojazdów z wykorzystaniem tech-
nologii GPS 

507/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na realizację promocji Gdyni 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej 

508/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację usługi w zakresie uzupełnie-
nia danych podmiotowych w bazie danych 
ewidencji gruntów i budynków w jednost-
kach wskazanych przez zamawiającego 

509/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-
towych w kwocie 110.000.000 zł na ra-
chunku lokaty terminowej 

510/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K 
w sprawie ustalenia zasad /polityki/ ra-
chunkowości w UM Gdyni 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [22] – 02.02.2011 r. – r. Łukasz Cichowski – 

w sprawie zagospodarowania terenu w Gdyni 
Cisowej pomiędzy ul. Morską i torami kolejo-
wymi pomiędzy zabudowaniami Janowska 29, 
31 i stacją benzynową Łukoil, 

2. [23] – 02.02.2011 r. – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie uniemoŜliwienia procedowania nad 
pierwszym obywatelskim projektem uchwały 
Rady Miasta Gdyni. 

_________________________________________ 
 

INFORMACJA O TERMINACH 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:   
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty:  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:   
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


