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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 4 

23 lutego 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.02.11, godz. 12.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Budżetowa – 2 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Projekt budŜetu wraz z autopoprawkami przedstawił 
Skarbnik Miasta. Zmiany polegają na: 

1. zwiększeniu dochodów o 1.248 tys. zł, głównie 
z budŜetu UE, 

2. zwiększeniu przychodów o 823.616 zł (wolne 
środki), 

3. zwiększeniu wydatków o 2.071.929 zł wynika-
jące z realizacji projektów finansowanych z 
budŜetu UE, 

4. zmianach w budŜecie polegające na zmianie 
klasyfikacji budŜetowej. 

Projekt budŜetu na 2011 rok wraz z autopoprawkami 
Komisja zaopiniowała pozytywnie – 14/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2011-2022 wraz z autopoprawką zaprezen-
tował skarbnik miasta. Komisja zaopiniowała projekt 
pozytywnie – 14/0/0. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 2 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Ustalenie harmonogramu spotkań w jednost-
kach kultury. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Postanowiono, Ŝe Komisja Kultury spotka się w jednost-
kach kulturalnych miasta (w Teatrze Muzycznym, Miej-
skim, Bibliotece Miejskiej, Muzeum Miasta oraz z Miej-
skim Konserwatorem Zabytków). Pierwsze spotkanie – w 
Centrum Kultury, 14 lutego o godz. 17.00. 
______________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 14 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Nazewnictwo ulic w Gdyni, 

2. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Komisja podjęła dyskusję nad kwestią zmiany nazwy ul. 
Wiczlińskiej, która w tej chwili jest podzielona na kilka 
odcinków. Jeden z odcinków, połoŜony na Dąbrowie (od 
skrzyŜowania Rdestowa-Nowowiczlińska do obwodni-
cy), mógłby otrzymać nazwę „Lawendowa”, drugi, przed 
obwodnicą – imię jednej z osób poległych w grudniu 
1970 roku (np. Stanisława Sieradzana). 
Ad. 2 
Wobec podnoszonej ostatnio kwestii patrona Gdyni, 
członkowie komisji przedyskutowali to zagadnienie, 
zapoznając się z aktualnymi informacjami na w/w temat. 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-01-11: 
 
511/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowa-

dzącemu działalność poŜytku publicznego 
w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania: prowadzenie Gdyńskich Warszta-
tów PodróŜniczych 

512/11/VI/P - druku ulotek na potrzeby wspólnej 
akcji społecznej „Mama teŜ moŜe tędy 
przechodzić” 

513/11/VI/S - upowaŜnienia kierownika Pierwszego 
Referatu Architektury w Wydziale Architek-
toniczno – Budowlanym 

514/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

515/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnych lokali 
mieszkalnych w baraku przy ul. Olgierda 
13 w Gdyni 

516/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

517/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

518/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu miasta na rok 2011 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 dla potrzeb placówek 
NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 

519/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu miasta na rok 2011 środków na 
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realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 1 
sierpnia 2008 – najem pomieszczeń poło-
Ŝonych przy ul. PodchorąŜych 10 A od 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział 
Regionalny Gdynia na rzecz Przychodni 
Lekarskiej „ObłuŜe II” Spółka z o.o. 

520/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na przedłuŜenie rejestracji 
domen gcwp.gdynia.pl oraz przedsiebior-
czosc.gdynia.pl 

521/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania baneru promującego imprezę z 
miejskiego kalendarza imprez 

522/11/VI/M - przyjęcia aneksu nr 3 do umowy o 
świadczenie usług hostingowych 

523/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
usługę szerokopasmowego dostępu do In-
ternetu oraz przechowywanie danych 

524/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę papierowych artykułów 
sanitarnych dla UMG 

525/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 352/10/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
21.12.2010 r. w sprawie akceptacji wyni-
ków postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 193.000 EUR na sprzedaŜ energii elek-
trycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, 
dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funk-
cjonowania syren alarmowych oraz udzie-
lenia stosownych pełnomocnictw wybra-
nym wykonawcom do rozwiązania obecnie 
obowiązujących umów 

526/11/VI/M - upowaŜnienia do podpisania doku-
mentu 

527/11/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/4/MGG/4/D/11 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy 
ul.Nowowiczlińskiej (dz.nr 231/8 KM 3L) 

528/11/VI/M - przekazywania opłat w celu uzyskania 
odpisu księgi wieczystej 

529/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

530/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
obsługę autorsko-konserwatorską systemu 
informatycznego „Archiwum – Intranetowy 
System Archiwizacji” 

531/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie studium programowo-
przestrzennego zagospodarowania tere-
nów zieleni Miasta Gdyni, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyj-
nych o wartości do 14.000 EUR 

532/11/VI/O - wyraŜenia zgody na umorzenie zadłu-
Ŝenia firmy DGT Sp z o.o w Straszynie 
wobec IV LO w Gdyni 

533/11/VI/P - wyraŜenia zgody na pokrycie kosztów 
działalności Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych 

534/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup czasu an-
tenowego w TVP Gdańsk na promocję 
miasta 

535/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na pełnienie dyŜu-
rów w Gdyńskim Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w ramach udzielania 
porad prawnych w prowadzeniu biznesu 
oraz poprowadzenie spotkań dla uczestni-
ków konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” 

536/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
12828/09/V/M z 17.11.2009 r. i akceptacji 
treści aneksów do umów nr 
KB/752/UI/258-W/2009, KB/753/UI-259-W, 
KB/755/UI/260-W/2009 i KB/756/UI/261-
W/2009, których przedmiotem jest realiza-
cja zadań związanych z promocją projektu 
„Przebudowa układu drogowego Węzła św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni” 

537/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie prezentacji miasta na potrzeby 
aplikacji Gdyni o mistrzostwa ISAF 2014 

538/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy doty-
czącej zadania pn: „Budowa ulicy Zielnej w 
Gdyni” 

539/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na tłumaczenie w ramach 
projektu Trolley 

540/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Bulwa-
ru Nadmorskiego w Gdyni” 

541/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/767/UI/304/W/2007 z 12.12.2007 r. do-
tyczącej wykonania koncepcji i dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn: „Budowa ścieŜek rowero-
wych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój 
komunikacji rowerowej Aglomeracji Trój-
miejskiej w latach 2007 – 2013” 

542/11/VI/U - podpisania porozumienia z PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. niezbędnego ce-
lem realizacji inwestycji pn: „Budowa 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Estakady Kwiat-
kowskiego na odcinku od ul. Janka Wi-
śniewskiego do ul. Unruga” 

543/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/480/UI/182/W/2010 z 06.08.2010 r. do-
tyczącej wykonania prac projektowych w 
ramach zadania pn: „Budowa ścieŜki rowe-
rowej wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej w Gdyni” 

544/11/VI/U - uniewaŜnienia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR na usługę „Wzno-
wienie znaków osnowy katastralnej na wy-
dzielonym obszarze miasta Gdyni” 

545/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na usługę „Wznowienie zna-
ków osnowy katastralnej na wydzielonym 
obszarze miasta Gdyni” 

546/11/VI/P - zakupu czasu antenowego w TVP 
Gdańsk w związku z prowadzeniem kam-
panii promocyjnej miasta Gdyni w roku 
2011 
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547/11/VI/P - zorganizowania projektu tanecznego 
„Gdynia – Bit Północy” w dniach 21-24 
stycznia 2011 r. 

548/11/VI/P - zakupu usług grawerskich i poligra-
ficznych na potrzeby imprez okoliczno-
ściowych w 2011 roku 

549/11/VI/P - modernizacji wydzielonej instalacji 
elektrycznej zasilającej Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego i Główne Centrum 
Oglądowe systemu monitoringu wizyjnego 
miasta 

550/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193.000 EUR na zakup materia-
łów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn 
biurowych oraz papieru komputerowego i 
termicznego dla UMG w 2011 r. 

551/11/VI/O - środków finansowych na organizację 
zajęć podczas ferii zimowych 

552/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
delegacji nauczycieli i uczniów z III LO w 
Gdyni na XIII finał Ogólnopolskiego Ran-
kingu Szkół Ponadgimnazjalnych w War-
szawie 

553/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 4/2011 do umo-
wy ze Stowarzyszeniem „RAZEM” na reali-
zację zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na prowadzeniu Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  Od czasu opublikowania poprzedniego nume-

ru Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył inter-
pelacji. 

_________________________________________ 
 

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:  
_____________________________________________ 


