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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 8 

27 kwietnia 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 26.04.11, godz. 9.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 24 lutego: 
 
Na spotkaniu obecni byli: Komendant Miejski StraŜy 
PoŜarnej w Gdyni – p.Krzysztof Markiewicz, Z-ca Ko-
mendanta – p. Mirosław Mendyka oraz dowódca JRG 2 – 
p.Andrzej Mazur. Przedstawiciele PSP  zaprezentowali 
członkom Komisji siedzibę i wyposaŜenie jednostki. 
Komendant Miejski przedstawił sprawozdanie z działal-
ności KM PSP za rok 2010. Wspomniał o podjętych 
staraniach o uzyskanie dofinansowania z budŜetu Miasta 
na zakup 2 wozów straŜackich: ratowniczo-gaśniczego i 
podnośnika. Sprzęt ma być zakupiony przy zaangaŜowa-
niu takŜe środków unijnych. Przewodniczący Komisji –
p.Bartosz Bartoszewicz postawił wniosek o zgłoszenie 
Prezydentowi Miasta poparcia dla wniosku PSP. Wnio-
sek przyjęto jednogłośnie.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 16 marca: 
 
Porządek obrad: 

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

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

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez zastrzeŜeń. 
Ad. 3 
4.9. – projekt w sprawie udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie przy zabytkach – projekt przedstawił miej-
ski konserwator zabytków, R.Hirsch. W terminie składa-
nia wniosków do 10 stycznia złoŜone zostały 32 wnioski; 
11 dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a 
21 – z terenów zabytkowych. Środków w roku obecnym 
jest mniej niŜ w latach ubiegłych. Odrzucone wnioski 
(10) nie spełniły wymogów formalnych. 
R. J.Zielińska wnioskowała o informację, jaką łączną 
kwotę od początku przyznawania dotacji uzyskał Banko-
wiec przy ul. 3 Maja 27-31.  
Opinia komisji – 3/0/0. 

4.8. – projekt w sprawie ustanowienia nagrody literackiej 
Gdyni – przedstawiła z-ca naczelnika Wydziału Kultury, 
K.Moder. Wprowadzono zapis pozwalający prezydento-
wi na przyznanie wyróŜnienia dla ksiąŜki rekomendowa-
nej przez kapitułę nagrody. Pozostałe zmiany mają cha-
rakter kosmetyczny. 
Opinia komisji – 3/0/0. 
Aneks – w sprawie poparcia miasta Gdyni dla projektu – 
Gdańsk – Metropolia Europy. Udział miasta Gdyni w 
tym projekcie nie pociąga skutków finansowych, a jest to 
jedynie zgoda na wpisanie wybranych imprez gdyńskich, 
dzięki czemu uzyskają one lepszą promocję. 
Opinia komisji – 2/0/1. 
Zmiany statutu Teatru Miejskiego – wprowadzają one 
podział zadań i kompetencji kierowniczych na odrębne 
stanowiska dyrektora naczelnego i dyrektora artystyczne-
go. Oba stanowiska obsadza prezydent. 
Opinia komisji – 3/0/0. 
Zmiany w budŜecie miasta na 2011 rok – przedstawił 
skarbnik miasta.  
Opinia komisji – 3/0/0. 
Zmiany w WPF – są one konsekwencją zmian w budŜe-
cie.  
Opinia komisji – 3/0/0. 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – w bibliotece miejskiej, 20 lub 21 
kwietnia. 
______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 17 marca: 
 

1. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej 
za rok 2010. 

2. Działalność i funkcjonowanie CPR i systemu 
monitoringu Miasta. 

3. Konkursy dla rad dzielnic. 
4.  Sprawy bieŜące i wniesione. 

Na spotkaniu obecni byli:  
- Komendant StraŜy Miejskiej w Gdyni  – p. Dariusz 
Wiśniewski, 
- Komendant Miejski StraŜy PoŜarnej w Gdyni – p. 
Krzysztof Markiewicz,  
- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 
Ochrony Ludności UMG – p. Zdzisław Kobyliński.  
Obecnych przywitał Przewodniczący Komisji – p. Bar-
tosz Bartoszewicz.  
Ad. 1 
Przewodniczący jako pierwszemu oddał głos Komendan-
towi StraŜy Miejskiej. Komendant przedstawił sprawoz-
danie z działalności SM za rok 2010 zwracając uwagę na 
zakres działań StraŜy, na współpracę z innymi jednost-
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kami – jak np. StraŜ graniczna i StraŜ leśna. Radni poru-
szyli tzw. „psi problem”. Radny Marcin Horała zwrócił 
uwagę, Ŝe w innych sprawach działania StraŜy Miejskiej 
są widoczne, a w sprawie psich nieczystości są jakby 
mniej dostrzegalne. Komendant odpowiedział, iŜ straŜni-
cy udzielają pouczeń, karzą mandatami, ale muszą być 
świadkami takiego zdarzenia.  
Ad. 2 
W drugiej części spotkania Naczelnik – p. Z. Kobyliński 
przedstawił zebranym zasady funkcjonowania systemu 
zarządzania kryzysowego oraz zaprezentował członkom 
Komisji siedzibę Miejskiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, system monitoringu wizyjnego Miasta 
oraz wyposaŜenie jednostki. 
Ad.3 
Zagadnienia dotyczące konkursów dla rad dzielnic posta-
nowiono omówić na innym spotkaniu Komisji. 
Ad.4 
Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia w dniu 27 
stycznia 2011r. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 23 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Przyjęcie protokołu z 17 lutego b.r. 
3. Termin kolejnego posiedzenia.  
4. Wolne wnioski 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.9 – w spr. udzielenia dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane …: 
O sposobie rozpatrzenia wniosków, kryteriach i kwotach 
przyznanych dotacji mówili Miejski Konserwator Zabyt-
ków, pan Robert Hirch  i Wiceprezydent Marek Stępa.  
W nawiązaniu do informacji p. Hircha na temat rosnącej 
z roku na rok liczby wniosków, przewodniczący komisji, 
r. A. Bień, wyraził nadzieję, Ŝe ta tendencja będzie się 
utrzymywać i Ŝe Miasto będzie szukało na ten cel środ-
ków.  
Radny Bień zapytał o powody nieprzyznania dotacji na 
prace w willi przy ul. Chylońskiej (izolacja pionowa i 
pozioma). 
Pan R. Hirch wyjaśnił, iŜ budynek został w ubiegłym 
roku zabezpieczony. Obecnie jest dozorowany, poniewaŜ 
nie ma stałych mieszkańców. Miasto liczy, iŜ właściciel 
prywatny wykona prace izolacyjne na własny koszt.  
Wiceprezydent M. Stępa dodał, iŜ elewacja przedmioto-
wej willi została sfinansowana przez gminę, poniewaŜ  
dla Miasta istotne są elementy składające się na wygląd 
obiektu (estetyka słuŜąca wszystkim mieszkańcom). 
Pozostałe prace powinien sfinansować właściciel.  
Przewodniczący A. Bień przypomniał o postulacie 
uwzględniania w decyzjach o przyznaniu dotacji budynku 
przy ul. Słupeckiej 9. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 1 aneksu do porządku obrad- w spr. zmiany uchwały 
RMG /…/ w spr. uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2011: 
Zmiany przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 
Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 

Pkt 2 aneksu – w spr. zmiany uchwały RMG /…/ w spr. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 
Przedstawił p. K. Szałucki zapowiadając, iŜ kaŜda zmiana 
budŜetowa będzie się obecnie wiązała z odpowiednią 
zmianą w prognozie.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
NiŜej wyszczególnione projekty przedstawił Wiceprezy-
dent Bogusław Stasiak: 
4.10 – w spr. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym PWiK …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.11- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Olgierda 13: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za. 
4.12- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości przeznaczonej pod drogę publiczną: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekt wniesiony w trybie nadzwyczajnym – w spr. 
wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gdyni 
nieruchomości połoŜonych przy ul. Chwarznieńskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
PoniŜsze projekty omówili Wiceprezydent Marek Stępa 
i Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Marek 
Karzyński: 
4.3. -  w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.4. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i 
Wzg. Św. Maksymiliana …: 
Omówiono treść uwag i sposób ich rozstrzygnięcia.  
Radny A. Bień przypomniał o wniosku w spr. korekty 
przebiegu linii zabudowy na rogu ul. Świętojańskiej i ul. 
10 Lutego.  
Wiceprezydent stwierdził, iŜ geometria miasta moderni-
zacyjnego jakim jest Gdynia nie pozwala na uwzględnie-
nie wniosku.  
Odnośnie wniosku dot. urządzenia wybiegu dla psów, o 
którym takŜe przypomniał radny A. Bień, p. M. Karzyń-
ski stwierdził, iŜ plan nie wyklucza takiej moŜliwości.  
W związku z pytaniem radnego P. Stolarczyka o moŜli-
wość przebudowy skrzyŜowania ulic 10 Lutego i Dwor-
cowej, pan Karzyński poinformował, iŜ skrzyŜowanie ma 
być tak zrobione, aby zapewnić relacje we wszystkich 
kierunkach.  
Wiceprezydent dodał, iŜ wprowadzone zostaną kładki 
rowerowe, podjazd pod dworzec miejski i moŜliwość 
przejazdu pod torami kolejowymi.  
Opinia pozytywna: 5/0/1 
Ad 2.  
Radny Paweł Stolarczyk poprosił o dopisanie w punkcie 
2. protokołu, iŜ przystał na propozycję radnego I. Beki-
sza, zgodnie z którą bonifikata przy sprzedaŜy gruntów 
wspólnych przysługiwałaby tym nieruchomościom, które 
mają wykorzystaną powierzchnię w ponad 50 % na cele 
mieszkaniowe.  
Ad 3.  
Termin kolejnego posiedzenia: 19 kwietnia b.r., godz. 
17 
Ad 4. 
Radny P. Stolarczyk wnioskował o zajęcie się na kolej-
nym posiedzeniu pismem p. Jagłowskiej z 21 marca b.r., 
dot. sposobu obliczania wartości gruntu będącego w 
uŜytkowaniu wieczystym.  
______________________________________________ 
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Komisja Budżetowa – 23 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Zmiany w budŜecie przedstawił Skarbnik Miasta. Opinia 
pozytywna – 11/0/0 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2011-2022 zaprezentował skarbnik 
miasta. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 
11/0/0. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-03-04: 
 

1113/11/VI/S - powołania obwodowych komisji wy-
borczych na obszarze miasta Gdyni dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach 
do rad dzielnic 

 
2011-03-08: 

 
1114/11/VI/U - uiszczenia opłaty za grób Karola 

Borchardta na Cmentarzu Witomińskim w 
Gdyni 

1115/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 16316/10/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 wrze-
śnia 2010 r. dotyczącego inwestycji pn.: 
„Przebudowa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego 
z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I 
przebudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” 

1116/11/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt 
ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teo-
retycznej nauki zawodu w Ośrodku Do-
kształcania Zawodowego, funkcjonującego 
w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni 

1117/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 
szkolnej dla NiezaleŜnego Samorządowe-
go Związku Zawodowego 
,,SOLIDARNOŚĆ’’ w celu przeprowadze-
nia Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

1118/11/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów III Woje-
wódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z 
nami” dla uczniów szkół i placówek szkol-
nictwa specjalnego, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w 
Gdyni 

1119/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Międzyszkolnego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego „Make a movie”, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w 
Gdyni 

1120/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników finałów III edycji Interdyscypli-
narnej Olimpiady „Magellan 2010/2011” 
organizowanej przez Szkołę Podstawową 
Nr 40 w Gdyni 

1121/11/VI/R - przyjęcia wzorów wniosków i umowy 
o przyznanie dotacji ekologicznych oraz 
upowaŜnienie do podpisywania umów 

1122/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Abrahama 64 w Gdyni 

1123/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1124/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1125/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1126/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spacerowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1127/11/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
1 – POL- LEVANT Linie śeglugowe Sp. z 
o.o. 

1128/11/VI/M - wykonania pielęgnacji obszaru zie-
leni, połoŜonego na terenie gminnym, przy 
ul. Zgoda 1-13 w Gdyni 

1129/11/VI/M - usunięcia awarii zewnętrznej insta-
lacji wodnej doprowadzającej wodę do nie-
ruchomości gminnych przy ul. Zapotocznej 
5, 8 w Gdyni 

1130/11/VI/M - wykonania badania posadzki na 
toksyczność w przedpokoju w mieszkaniu 
przy ul. Warszawskiej 18A w Gdyni 

1131/11/VI/M - wykonania dezynfekcji w gminnych 
lokalach mieszkalnych przy ul. Opata Hac-
kiego 25 w Gdyni 

1132/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 7 w Gdyni 

1133/11/VI/M - wykonania mapy do celów projekto-
wych w wersji elektronicznej przy sporzą-
dzaniu projektu budowlanego na wykona-
nie umocnienia linii brzegu w miejscu 
zniszczonych Łazienek w Gdyni-Orłowie 

1134/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 37 
w Gdyni 

1135/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
baraku mieszkalnego przy ul. Wielkopol-
skiej 100 A w Gdyni 

1136/11/VI/M - restytucji gminnego lokalu mieszkal-
nego nr 31 w budynku przy ul. Sandomier-
skiej 1A w Gdyni 

1137/11/VI/S - przeznaczenia środków finansowych 
na zamieszczenie wkładki wyborczej w ty-
godniku” Ratusz” 

1138/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego ( MS.DK 71409.1.3.2011) 

1139/11/VI/S - ustanowienia pełnomocnika Prezy-
denta Miasta Gdyni ds. koordynacji projek-
tu „Muzeum Emigracji” 

1140/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 29 w Gdyni do zaprzyjaźnio-
nej szkoły w Trydencie we Włoszech 

1141/11/VI/O - zakupu nagród dla laureatów trzech 
pierwszych miejsc w Ogólnopolskim Kon-
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kursie Złotników i Jubilerów „Bursztynowe 
Rzemiosło” 

1142/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagrody 
głównej dla laureatów Międzyszkolnego 
Turnieju Wiedzy o Krajach Niemieckoję-
zycznych, którego organizatorem jest Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w 
Gdyni 

1143/11/VI/O - dofinansowania 47 MłodzieŜowego 
Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leŜy 
nad Bałtykiem” organizowanego przez IX 
Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK 

1144/11/VI/K - rozłoŜenia na raty płatności X raty z 
tytułu sprzedaŜy Niepublicznym Zakładom 
Opieki Zdrowotnej składników majątko-
wych wg umów sprzedaŜy zawartych w 
2001 roku przez Gminę Miasta Gdyni 

1145/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Jantarowej, stanowiącej 
własność spółdzielni mieszkaniowej 

1146/11/VI/S - wyraŜenia zgody na kontynuację 
ubezpieczenia samochodu słuŜbowego 
OSP Wiczlino w 2011r. 

1147/11/VI/S - otwarcia postępowania i akceptacji 
wyniku w sprawie zamówienie publicznego 
na dzierŜawę łączy światłowodowych po-
między budynkiem głównym Urzędu Mia-
sta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami 

1148/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na sprawowanie nadzoru autorskiego nad 
eksploatacją oprogramowania systemu 
ADAS 

1149/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na aktualizację kosztorysu inwestorskiego 

1150/11/VI/P - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie z wolnej ręki na 
wykonanie zamówienia uzupełniającego nr 
3 do umowy nr KB/473/PK/3/w/2008 – roz-
budowa monitoringu wizyjnego Miasta 
Gdyni 

1151/11/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/449/UR/W/8/2010 z dnia 10.08.2010 r. 
na wprowadzenie zmian w sygnalizacji 
świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Morska – 
Wiejska – Swarzewska w Gdyni 

1152/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego 
z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni” 

1153/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej węzła cieplnego w VI 
Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, ul. 
Kopernika 34 - rozdział instalacji 

1154/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego nie-
ruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Nałkowskiej oraz ustanowienia słuŜebności 
przesyłu 

1155/11/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/486/UI/187/W/2010 z dnia 69.09.2010 
r. na pełnienie nadzoru zadania pn. „Roz-
budowa ulicy Leszczynki” 

1156/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/15/UI/4/W/2010 z dnia 18.01.2010r. na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania 
pn. „Regulacja rzeki Chylonki na odc. od 
torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Św. Mikołaja” 

1157/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji w zakresie drenaŜu opaskowego wo-
kół budynku Muzeum Miasta Gdyni przy ul. 
Zawiszy Czarnego 1 

1158/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn. : „Budowa ulicy 
Cechowej w Gdyni” 

1159/11/VI/U - zmiany Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 16190/10/V/U z dnia 
31.08.2010r w sprawie wszczęcia postę-
powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na wykonanie zadania: „Rozbudowa 
ul. Oliwkowej w Gdyni” 

1160/11/VI/M - zmiany brzemienia zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 834/11/VI/M z 
dnia 8 lutego 2011 i akceptacji treści anek-
su do umowy nr SK/332/MG/79-W/2011 w 
sprawie udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie obsługi tech-
nicznej otwarcia stadionu piłkarskiego 

1161/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 300 koszulek promujących 
Ogólnopolskie Spotkania PodróŜników, 
śeglarzy i Alpinistów KOLOSY za rok 2010 

1162/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 7 tysięcy naklejek promujących 
Ogólnopolskie Spotkania PodróŜników, 
śeglarzy i Alpinistów 

1163/11/VI/M - dofinansowania wydania zbioru 
studiów „Morze nasze i nie nasze” 

1164/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Romualda Pietraszka i Ryszarda Pospie-
szyńskiego „Morskie sprawy Polaków” 

1165/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację spotkania dot. przygotowa-
nia projektu w ramach CIVITAS Plus II 

1166/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi związane ze spotem telewizyj-
nym, plakatem i banerem promującym wy-
bory do rad dzielnic 

1167/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę związaną ze spotami promują-
cymi wybory do rad dzielnic 

1168/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na zamieszczenie informacji w gazecie 
„Express Gdyński” promujących wybory do 
rad dzielnic 

1169/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na zamieszczenie informacji w gazecie 
„Twoja Gazeta” promujących wybory do 
rad dzielnic 

1170/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na zamieszczenie informacji w gazecie 
„Dziennik Bałtycki” promujących wybory do 
rad dzielnic 

1171/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-
towych w kwocie 60.000.000 zł na rachun-
ku lokaty terminowej 

1172/11/VI/S - naleŜności pienięŜnych przysługują-
cych członkom obwodowych komisji wy-
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borczych w wyborach do rad dzielnic, za-
rządzonych na dzień 27 marca 2011 roku 

1173/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk obwieszczenia o zarejestrowanych 
kandydatach na radnych w wyborach do 
rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 
2011 roku 

1174/11/VI/O - obniŜenia kosztu wynajmu krytej 
pływalni przy ZS Nr 7 w Gdyni 

1175/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników etapu Powiatowego Pomor-
skiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym 

1176/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla 
mieszkańców dzielnicy 

1177/11/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na wykonanie analizy opłacalności 
zastosowania odnawialnych źródeł energii 
na terenie szkół w Gdyni 

1178/11/VI/P - organizacji szkolenia dla przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych, poświę-
conego zmianom w ustawie o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz 
przygotowywaniu ofert na realizację zadań 
publicznych i sprawozdań z realizacji tych 
zadań na podstawie nowych wzorów 

1179/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie promocji 
„Urodzinowego Portretu Gdynian” 

1180/11/VI/R - upowaŜnienia wiceprezydenta mia-
sta Gdyni pana Michała Gucia do repre-
zentowania w sprawie zwrotu kosztów 
uŜywania prywatnego samochodu osobo-
wego do celów słuŜbowych przez p. Annę 
Miedzińska – dyrektora Ośrodka Adopcyj-
no-Opiekuńczego w Gdyni 

1181/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
na okres do trzech lat lokalu uŜytkowego 
przy ul. Świętojańskiej 141 stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz 
Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. 

1182/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykona-
nie wyceny działki nr 709/236; km 56, ob-
ręb Gdynia, stanowiącej własność Akade-
mii Morskiej w G 

1183/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
zapisanej w kw nr GD1Y/00080656/5, ozn. 
ewidencyjnie jako działki nr 156/2, 156/17 i 
156/19; km 3 obręb Chwaszczyno 

1184/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na prowadzenie gali fina-
łowej Ogólnopolskich Spotkań PodróŜni-
ków, śeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2010 

1185/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie konwersji 
filmów promocyjnych Gdyni do formatów 
telewizyjnych i internetowych 

1186/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek połoŜonych w obrę-
bie projektowanego pasa drogowego ul. 
Okrzei w Gdyni 

1187/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-

sie gwarancji na robotę budowlaną „Budo-
wa ul. Wawrzyniaka w Gdyni” 

1188/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę transportową – 
przesyłkę kurierską 

1189/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/727/UI/246/W/2009 na pełnienie nad-
zoru autorskiego na zadaniu: „Przebudowa 
układu drogowego Węzła św. Maksymilia-
na wraz z budową tunelu drogowego pod 
Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdy-
ni” 

1190/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przebudowę kabla opto-
telekomunikacyjnego w ul. Chwarznień-
skiej 

1191/11/VI/S - zakupu zaworu zwrotnego do sprę-
Ŝarki dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Wiczlinie 

1192/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów biurowych oraz zlecenia usług trans-
portowych i akceptację wyboru oferenta 

1193/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup stroju 
słuŜbowego dla pracowników UMG do 
14.000 EUR oraz akceptacji wyboru ofe-
renta 

1194/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2011 roku 

1195/11/VI/P - wyraŜenia zgody na udział Gminy 
Miasta Gdyni w projekcie: „The Bothnian 
Green Logistic Corridor” z Programu 
Współpracy Transgranicznej Region Morza 
Bałtyckiego 2007-2013 

1196/11/VI/O - zawarcia umów o udzielenie zamó-
wienia na świadczenia zdrowotne w latach 
2011-2013 

1197/11/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
rozpatrzenia ofert na realizację programów 
profilaktycznych w latach 2011-2013 

1198/11/VI/O - przyjęcia programów profilaktycz-
nych wraz ze specyfikacjami na lata 2011-
2013 

1199/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
16531/10/V/O w sprawie dofinansowania 
kosztów dowozu dziecka niepełnospraw-
nego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjal-
nych Nr 5 w Sopocie oraz akceptacji anek-
su nr 1 do umowy nr SK/1917/OE/98-
W/2010 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 
 

INFORMACJA O TERMINACH 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:   
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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:  
_____________________________________________ 


