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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 19 

23 listopada 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.11.11, godz. 13.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Kultury – 20 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
3. Zapoznanie z działalnością Muzeum Miasta w 

kontekście projektu budŜetu na rok 2012. 
4. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Posiedzenie komisji odbyło się w Muzeum Miasta Gdyni. 
Na początku posiedzenia Miejski Konserwator Zabytków 
dr Robert Hirsch przedstawił prezentację omawiającą 
prace przy zabytkach w 2011 r., m.in. przy: Willi przy ul. 
Chylońskiej 112, kościele św. Mikołaja w Chyloni, Aka-
demii Morskiej – Dom śeglarza, Al. Jana Pawła II 3, 
kamienicy przy ul. Świętojańskiej 75, kamienicy przy ul. 
Świętojańskiej 87, budynku przy Bema 27, Szpitalu 
Miejskim, Sądzie Rejonowym. Pozostałe zabytki są w 
trakcie realizacji. 
BudŜet na 2011 r. wynosił 1.872 tys. zł, a plan na 2012 – 
1.700 tys. (dojdzie III Edycja Konferencji „Modernizm w 
Gdyni”). MKZ będzie wnioskował o zwiększenie budŜe-
tu o 60 tys. zł, m.in. na wydanie w jęz. angielskim ksiąŜki 
o modernizmie. 
Projekt budŜetu Muzeum Miasta przedstawiła dyrektor 
D. Płaza-Opacka. Wysokość budŜetu jest taka sama jak w 
2011 r. Nie przewiduje się podwyŜki wynagrodzeń, więc 
trudno jest znaleźć specjalistów. Dyrektor przedstawiła 
propozycje planu wystaw w przyszłym roku: 
- wystawa Adeli Szwei, 
- wystawa retrospektywna Krystyny Łyczywek, 
- w okresie festiwalowym wystawa poświęcona 
J.Kawalerowiczowi, 
- wystawa samochodów, motocykli, motocykli w minia-
turze, 
- port gdyński w planach, mapach, rysunkach i szkicach, 
- wystawa prac dzieci, 
- rysunki Aleksandra Gierymskiego, 
- wystawa W.Szczeblewskiego w Grudziądzu, 
- wystawa tkacka – Triennale Miniatury Tkackiej w 
Australii, 
- inne cykliczne wystawy, np. Noc Muzeów. 
Dyrektor przedstawiła teŜ plan zadań inwestycyjnych na 
rok 2012: 

- modernizacja stacji roboczych serwera, centrali telefo-
nicznej i nowego oprogramowania – 8 tys. zł, 
- rozbudowa ochrony zewnętrznej budynku – 100 tys. zł, 
- wykonanie drzwi wyjściowych na dziedziniec we-
wnętrzny – 20 tys. zł, 
- licencja na uŜytkowanie oraz instalację i uruchomienie 
elektronicznego systemu ewidencjonowania zbiorów – 
44.750 zł. 
Ad. 4 
Ustalono termin następnego spotkania – 21.11., godz. 
17.30. Temat – projekt budŜetu na 2012 r. 
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 25 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia. 

2. Spotkanie z przedstawicielami Klubu Bałtyk, 
3. Zapoznanie się z systemem bezpieczeństwa na 

stadionie piłkarskim, 
4. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję 

RM.. 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe na terenie gdyń-
skiego stadionu piłkarskiego. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Gośćmi komisji byli przedstawiciele klubu Bałtyk Gdy-
nia. Skrótowo zapoznali oni członków komisji z historią 
klubu, zgłosili problemy, jakie występują podczas roz-
grywania meczów klubowych (bezpieczeństwo na sta-
dionie, lokalizacja słupów oświetleniowych zbyt blisko 
płyty boiska). Wnioskowali o znaczne zwiększenie dofi-
nansowania do działalności klubu w przyszłym roku. 
Dyrektor GOSiR M.Łucyk zauwaŜył, Ŝe w projekcie 
przyszłorocznego budŜetu większość inwestycji jest 
skreślana. Koszt stadionu lekkoatletycznego na Oksywiu 
to 7-12 mln zł (trawa naturalna). Planując budŜet przy-
szłego roku naleŜy zatem myśleć o kwocie nie większej, 
niŜ w roku bieŜącym. 
Ad. 3 
Komisja zwizytowała centrum monitoringu na stadionie. 
Ad. 4 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał : 

4.2. – zmiany do budŜetu miasta na 2011 rok – 
opinia pozytywna – 4/0/0 

4.3. – zmiany do WPF – opinia pozytywna – 4/0/0. 
Następne posiedzenie – 22 listopada, godz. 15.30 
Temat: projekt budŜetu na 2012 rok. 
______________________________________________ 
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ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2011-09-19: 
 
3406/11/VI/S - powołania obwodowych komisji wy-

borczych w mieście Gdynia dla przepro-
wadzenia głosowania w wyborach do Sej-
mu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
2011-09-20: 

 
3407/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na opracowanie wielobran-
Ŝowej dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
wielostanowiskowych parkingów przy ul. 
Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem 
składowym i infrastrukturą techniczną” 

3408/11/VI/R - wprowadzenia zmian w regulaminie 
organizacyjnym Domu Dziecka w Gdyni 

3409/11/VI/S - zamówienia na kolportaŜ ulotek 
informacyjnych 

3410/11/VI/S - zmian w Zarządzeniu Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 2954/11/VI/S z dnia 2 
sierpnia 2011 r. 

3411/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę, instalację i 
wdroŜenie systemu bezpieczeństwa sieci 
dla Urzędu Miasta Gdyni i 60 placówek 
oświatowych realizowanego w ramach pro-
jektu „Rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych w Gdyni” 

3412/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na usługę nasadzeń roślin 
cebulowych wraz z trzyletnią pielęgnacją 
na wybranych terenach miasta Gdyni 

3413/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
2015/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 17 maja 2011r. w sprawie skierowa-
nia na drogę postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

3414/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytu-
łu centralnego ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych – pustostanach gminy w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie admini-
strowanym przez ABK Nr 4 

3415/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Porębskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

3416/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową – ul. Kacze Buki 

3417/11/VI/P - zamówienia usługi przedłuŜenia 
domeny gdyniabusinessweek.pl 

3418/11/VI/M - źródła finansowania usługi hostingu 
serwisu internetowego 
www.inwestgdynia.pl 

3419/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Architektów 2/3 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

3420/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
umową zawartą z przedsiębiorstwem Info-
Monitor Biuro Informacji Gospodarczej S. 
A. 

3421/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
4845000 EUR na wykonanie zadania: „Bu-
dowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukow-
skiego w Gdyni” 

3422/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14 000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną: „Budowa ka-
nalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w 
Gdyni” 

3423/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
pn.: „Wykonanie kanalizacji kablowej w Al. 
Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Na-
ukowo Technologicznego” 

3424/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze 

3425/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej – ul. Kacze Buki 

3426/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
gdyńskich kalendarzy ksiąŜkowych na 
2012 rok 

3427/11/VI/M - zmiany brzmienia załącznika nr 1 do 
umowy nr KB/310/SI/2-W/2011 z dnia 
31.05.2011 dotyczącej realizacji promocji 
projektu „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

3428/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Źródło Marii 

3429/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/495/UI/195/W/2010 z dnia 08.09.2010 
r. na wykonanie wydzielenie pasa drogo-
wego ulicy Ks. Miegonia i Muchowskiego 
pod budowę przez Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Gdyni sieci wodo-
ciągowej 

3430/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dodatko-
wych znaków drogowych na ścieŜce rowe-
rowej w ul. Rdestowej w Gdyni 

3431/11/VI/M - przeniesienia prawa własności nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gdyni 

3432/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 2785/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.11 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na załoŜenie 
systemów alarmowych: antywłamaniowe-
go, przeciw-zalaniowego i p. poŜ. w Archi-
wum UMG przy ul. Armii Krajowej 44 oraz 
systemu kontroli pracowników ochrony bu-
dynku w budynku UMG przy ul. 10-go Lu-
tego 24 
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3433/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów do archiwizacji i konserwacji akt do Ar-
chiwum UMG 

3434/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usłu-
gi wywozu i zniszczenia dokumentów 
Urzędu Miasta Gdyni, dla których upłynął 
czas przechowywania 

3435/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Podziały nieruchomości – prakty-
ka dokonywania, interpretacja przepisów” 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

3436/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych 

3437/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EU-
RO, na wynajem wielkoformatowych no-
śników reklamowych oraz druk plakatów 
na potrzeby promocji miasta z okazji XI 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2011 

3438/11/VI/M - odwodnienia terenu przy budynku ul. 
Dickmana 30 w Gdyni 

3439/11/VI/S - podpisania aneksu do umowy na 
rozliczanie kosztów eksploatacyjnych z 
dnia 06.12.2005 r. zawartej ze Specjali-
styczną Przychodnią Lekarską „Śródmie-
ście” Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Armii Kra-
jowej 44 - obejmującego dodatkowe po-
mieszczenie z przeznaczeniem na potrze-
by Archiwum UMG 

3440/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chylońskiej 135 w Gdyni 

3441/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

3442/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Tucholskiej 1 w Gdyni 

3443/11/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni 

3444/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. śelaznej 29 w Gdyni 

3445/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 21 
przy ul. Morskiej 91 w Gdyni 

3446/11/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Dąbrowskiego 37 w Gdyni 

3447/11/VI/M - wykonania izolacji przeciwwilgocio-
wej ściany fundamentowej oraz ocieplenia 
ścian w budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 22-24 w Gdyni 

3448/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Dickmana 38 w Gdyni 

3449/11/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Wachowiaka 35-37 w Gdy-
ni 

3450/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Starowiejskiej 42 w Gdyni 

3451/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

3452/11/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Stolarskiej 5 A w Gdyni 

3453/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 13 w Gdyni 

3454/11/VI/M - rozbiórki zabudowań i ogrodzenia 
posadowionych przy ul. Bernadowskiej 24 
w Gdyni (dz. nr 6/1 k.m. 90) 

3455/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
połoŜonego przy ul. Wielkopolskiej 100A w 
Gdyni (dz. nr 400/45 k.m. 79) 

3456/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
połoŜonego na działce nr 848/151 k.m. 75, 
przy Al. Zwycięstwa 164A w Gdyni 

3457/11/VI/M - zabezpieczenia stropu dawnego 
składu opału przy ul. Okrzei 14 w Gdyni 

3458/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania: Aktywizacja gdyńskiej młodzieŜy 

3459/11/VI/P - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego prowadze-
nie Gdyńskich Warsztatów PodróŜniczych 

3460/11/VI/P - opracowania projektu i druku kalen-
darza 

3461/11/VI/S - przeprowadzenia przeglądu i kon-
serwacji aparatów powietrznych i masek 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

3462/11/VI/O - wyraŜenia zgody na bezpłatne udo-
stępnienie boiska szkolnego przy Szkole 
Podstawowej nr 26 w Gdyni dla Stowarzy-
szenia Rally- O w celu zorganizowania za-
wodów w DOG TREKKINGU 

3463/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 20/95/II z 
dnia 16 października 1995 roku w sprawie 
powołania Rady Programowej d/s Badania 
Dziejów Gdyni przy Prezydencie Miasta 
Gdyni 

3464/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektu oraz 
druk 2000 sztuk folderu inwestycyjnego 

3465/11/VI/M - udzielenia zamówień, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację działań promu-
jących miasto z okazji XI Międzynarodo-
wego Forum Gospodarczego Gdynia 2011 

3466/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR 
zakupu 1.000 sztuk drzewców do flag 

3467/11/VI/M - akceptacji wyników konkursu na 
opracowanie koncepcji kampanii informa-
cyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Mor-
ska Gdyni” wraz z kosztorysem ogłoszo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 1969/11/VI/M 

3468/11/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z 
Pro-science.eu Marek Kuźbicki dotyczącej 
organizacji konferencji „Bioinnovations In-
ternational Summit” 

3469/11/VI/P - organizacji III Gdyńskich warsztatów 
dla osób niepełnosprawnych z psami asy-
stującymi 

3470/11/VI/P - zmiany zarządzenia i aneksu do 
umowy z Fundacją Press Club na współor-
ganizację wystawy i wmurowania tablicy 
pamiątkowej 

3471/11/VI/S - przeznaczenia środków na opłatę 
konferencyjną za udział w Europejskim 
Kongresie Obywatelstwa i Miasta Bliźnia-
czych w Rybniku 

3472/11/VI/S - zmiany paragrafu 2 w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 523/11/VI/S z 
dnia 11 stycznia 2011 r. 

3473/11/VI/M - zawarcia ugody z Morską Spółdziel-
nią Mieszkaniową ,w sprawie opłat rocz-
nych z tytułu uŜytkowania wieczystego nie-
ruchomości 
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3474/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

3475/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
młodzieŜowej konferencji „TriMun 2011”, 
której organizatorem jest Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

3476/11/VI/O - dofinansowania dla Szkoły Podsta-
wowej Nr 29 w Gdyni kosztów pobytu gru-
py uczniów i opiekunów z Vigolo Vattaro 
(Włochy) w ramach wymiany międzyszkol-
nej 

3477/11/VI/O - zakupu sprzętu nagłaśniającego dla 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w 
Gdyni z okazji jubileuszu 25 – lecia istnie-
nia placówki 

3478/11/VI/O - zakupu sprzętu nagłaśniającego dla 
II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z 
okazji jubileuszu 80 – lecia istnienia pla-
cówki 

3479/11/VI/O - doposaŜenia pracowni komputero-
wej IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdy-
ni z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia 
placówki 

3480/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzie-
Ŝy „Vitava” na zakup pomocy dydaktycz-
nych do świetlicy socjoterapeutycznej „Vi-
tava” 

3481/11/VI/M - stawek czynszu najmu w lokalach 
mieszkalnych tworzących mieszkaniowy 
zasób gminy 

3482/11/VI/O - zawarcia umowy partnerskiej z Uni-
wersytetem Gdańskim na dofinansowanie 
kosztów wyjazdu druŜyny SIFE na Świato-
we Finały SIFE – Studenci dla Przedsię-
biorczości w Kuala Lumpur 

3483/11/VI/O - powołania komisji do zaopiniowania 
wniosków o przyznanie nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni na 2011 rok dla pracowników 
gdyńskiej słuŜby zdrowia 

3484/11/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: 
„Rozbudowa skrzyŜowania ulic Morskiej i 
Kalksztajnów w Gdyni oraz budowa ul. 
Okrzei” 

3485/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z 
inicjatorem o nr KB/2/UI/2009 na wykona-
nie robót w ramach zadania pn: „Przebu-
dowa układu drogowego wraz z infrastruk-
turą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” reali-
zowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw In-
westycyjnych” 

3486/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
roboty budowlanej „Modernizacja ulicy Za-
kręt do Oksywia /rozbudowa sieci trakcyj-
nej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksy-
wia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia 
Grabówek 

3487/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną: „Mo-

dernizacja ulicy Zakręt do Oksywia 
/rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w 
ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbuso-
wą przy SKM Gdynia Grabówek 

3488/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie autorskiej 
konsultacji prezentacji studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowego dla Ob-
wodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiej-
skiej 

3489/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie materiałów promocyjnych z lo-
go Gdyni na potrzeby XI MFG Gdynia 2011 

3490/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie projektów, przygotowanie do 
druku oraz nadzór autorski nad drukiem 
gdyńskich materiałów promocyjnych 

3491/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na publikację reklamy miasta z okazji XI 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2011 na łamach „Dziennika Bałtyc-
kiego” 

3492/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

3493/11/VI/M - skrócenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Kornela Ujejskiego oraz ustalenia wykazu 
oraz warunków oddania na rzecz Gdyń-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie 
bezprzetargowym w uŜytkowanie wieczy-
ste nieruchomości gruntowej połoŜonej 
przy ul. Kornela Ujejskiego 

3494/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów biurowych oraz akceptację wyboru ofe-
renta 

3495/11/VI/S - zmiany zarządzenia prezydenta nr 
619/11/VI/S z 18 stycznia 2011 r. w spra-
wie uruchomienia środków finansowych w 
roku 2011 na utrzymanie telefonów stacjo-
narnych 

3496/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 22 
przy ul. Falistej 5 

3497/11/VI/M - wykonania remontu drogi wewnętrz-
nej przy budynkach mieszkalnych przy ul. 
Kapitańskiej 16, 18 w Gdyni na terenie 
gminnym będącym w zarządzenie ABK Nr 
4 

3498/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 124 
przy ul. Morskiej 112 B w Gdyni 

3499/11/VI/M - wykonania daszku nad wejściem do 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
InŜynierskiej 72 

3500/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 z Gdyń-
ską Spółdzielnią Socjalną „RAZEM” w 
sprawie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającej 
na przygotowywaniu i dostarczaniu posił-
ków osobom objętym wsparciem przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gd 

3501/11/VI/R - projekt zarządzenia w sprawie ak-
ceptacji aneksu nr 1/2011 z Gdyńską Spół-
dzielnią Socjalną „RAZEM” w sprawie re-
alizacji zadania publicznego z zakresu po-
mocy społecznej, polegającej na przygo-
towywaniu i dostarczaniu posiłków osobom 
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objętym pomocą przez ośrodek wsparcia 
przy ul. Chwarznieńskiej 93 

3502/11/VI/R - zmiany treści zarządzenia nr 
2992/11/VI/R z 9 sierpnia 2011 r. w spra-
wie uruchomienia przez rady dzielnic środ-
ków na gminne zadania inwestycyjne i re-
montowe w latach 2011-2014 

 
2011-09-27: 

 
3503/11/VI/P - wykonania kalendarzy „Gdynia bez 

barier” na rok 2012 
3504/11/VI/P - udźwiękowienia strony 

www.gdynia.pl poprzez stronę IVONA We-
bReader 

3505/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 3111/11/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 sierp-
nia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia za-
mówienia ekspertyzy prawnej na poparcie 
stanowiska organu w postępowaniu podat-
kowym, w sprawie określenia podstaw do 
opodatkowania w podatku od nieruchomo-
ści 

3506/11/VI/U - upowaŜnienia Naczelnika Biura 
InŜynierii Transportu 

3507/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie bo-
iska sportowego ze sztuczną nawierzchnią 
wraz z szatniami dla Akademii Piłkarskiej 
Trenera Czajki w Zespole Szkół nr 14 w 
Gdyni 

3508/11/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez MłodzieŜowy Dom Kultu-
ry w Gdyni z pomieszczeń placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Gdynia 

3509/11/VI/O - wyraŜenia zgody na bezpłatne udo-
stępnienie auli szkolnej na rzecz Młodzie-
Ŝowego Domu Kultury w Gdynia w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni 

3510/11/VI/O - wyraŜenia zgody na bezpłatne udo-
stępnienie sal dydaktycznych, sal kompu-
terowych oraz sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem dla Gdyńskiego Stowarzysze-
nia TALENT w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Gdyni 

3511/11/VI/R - przyjęcia wewnętrznych procedur 
wdraŜania w placówkach oświatowych pro-
jektu pn. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni 

3512/11/VI/R - zmiany umowy KB/265/UO/24-
W/2011 z dnia 01.04.2011 o powierzenie 
zadania koordynacji programu „Pies w 
wielkim mieście” 

3513/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2011r. 

3514/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę i insta-
lację stolików komputerowych dla 8 placó-
wek oświatowych w Gdyni, realizowaną w 
ramach projektu „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni” 

3515/11/VI/P - skierowanie na drogę sądową spra-
wy odszkodowania za interwencję kryzy-
sową przy ul. Rdestowej 142 

3516/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
zakup cebul narcyzów, przygotowanie 20 
donic w kształcie łodzi pod nasadzenia ro-

ślin cebulowych oraz transport obsadzo-
nych donic i ustawienie przy ul. Świętojań-
skiej w Gdyni 

3517/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 12 
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni 

3518/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej przy ul. śeliwnej 38A w 
Gdyni 

3519/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej przy ul. śeliwnej 40A w 
Gdyni 

3520/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej przy 
ul. Krośnieńskiej 19 w Gdyni 

3521/11/VI/M - ustalenia ceny sprzedaŜy bezprze-
targowej oraz wykazu nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Hutniczej 

3522/11/VI/M - otwarcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienie publicznego, poniŜej kwoty 
193.000,00 EUR, na zaprojektowanie, wy-
konanie wraz z montaŜem oraz serwis w 
sezonie 2011/2012 dekoracji świątecznych 
w Gdyni 

3523/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki pod-
ziemnego składu opału między budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 2-6 i 8-10 
przy ul. Gen. Maczka w Gdyni 

3524/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. Beniowskiego 36 A w Gdyni 

3525/11/VI/M - naprawy i czyszczenia rynien i rur 
spustowych na budynku przy ul. Waszyng-
tona 28 – 30 w Gdyni 

3526/11/VI/M - remontu dachu i wymiany witryn w 
pawilonie uŜytkowym przy ul. Morskiej 9 – 
9A w Gdyni 

3527/11/VI/M - remontu chodnika przed budynkiem 
przy ul. Woj. Wachowiaka 11-29 w Gdyni 

3528/11/VI/M - remontu chodnika przed budynkiem 
mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 1B w 
Gdyni 

3529/11/VI/P - dofinansowania wydania „Zeszytów 
Gdyńskich nr 6” 

3530/11/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy ksiąŜki „75 
lat Automobilklubu Morskiego Klubu Oby-
watelskiego w Gdyni” 

3531/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki kpt. 
Ŝ. w. Eugeniusza Łukaszewicza „Kapitań-
skie opowieści” 

3532/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki kpt. 
Ŝ. w. Andrzeja Soysala „Kapitanowie oce-
anicznych szlaków” 

3533/11/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki 
„Morskie drogowskazy polskiego wybrze-
Ŝa” 

3534/11/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Marka Chorabika „A jeśli wiemy?” 
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3535/11/VI/P - rozliczenia udziału własnego z tytułu 
ubezpieczenia systemu monitoringu wizyj-
nego miasta 

3536/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie i dostawę 20 szt. donic w 
kształcie łodzi dla ul. Świętojańskiej w 
Gdyni 

3537/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 3474/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 wrze-
śnia 2011r. w sprawie wyraŜenia zgody na 
zakup usług szkoleniowych dla pracowni-
ków Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku 

3538/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

3539/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 2273/11/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 czerwca 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia powołania 
biegłego do wydania opinii w postępowaniu 
podatkowym, w sprawie określenia pod-
staw do opodatkowania w podatku od nie-
ruchomości 

3540/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych na 2010 r. i w 2011 r na realizację ba-
dań profilaktycznych 

3541/11/VI/O - sfinansowania organizacji uroczy-
stości związanej z gdyńskimi obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

3542/11/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 3153/11/V/O 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
26.08.2011 r. 

3543/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup art. spoŜywczych ( 
kawa, herbata, cukier, słodycze , owoce ) 
w 2011 

3544/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
na okres do 31.12.2011 r. lokalu uŜytko-
wego przy ul. Partyzantów 39 Gdyni, sta-
nowiącego własność Gminy Miasta Gdyni 
na rzecz Stowarzyszenia „Gdynia Tury-
styczna” 

3545/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/170/UP/42/W/2008 z dnia 17.03.2008 r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej budowy ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ ul. Kartuskiej 

3546/11/VI/U - zmiany Zarządzenia Nr 827/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
08.02.2011r w sprawie wszczęcia postę-
powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania: ,,Budowa kanału odciąŜającego 
dla istniejących urządzeń podczyszczają-
cych na kanalizacji deszczowej zrealizo-
wanej w ramach Drogi RóŜowej etap IV w 
Gdyni.” 

3547/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 
r. i nr KB/303/UI/103/W/2011 z dnia 
07.06.2011 r. zawartych w ramach zadania 
pn.: „Przebudowa skrzyŜowania ulicy 10 
Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni” 

3548/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie odbioru 
projektu budowlano-wykonawczego oddy-
miania i wydzielenia klatek schodowych w 

budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsud-
skiego 52/54 

3549/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 193 000 EUR na usługę; „Rozbudowa 
aplikacji w ramach istniejących programów 
w Wydziale Geodezji: Ośrodek, Egipt, 
ZUDP” 

3550/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na emisję reklam elektro-
nicznych z animacją na stronie 
www.trojmiasto.pl promujących miasto z 
okazji XI MFG Gdynia 2011 oraz wykona-
nia taśm z logo Gdyni 

3551/11/VI/M - akceptacji treści regulaminu Nagro-
dy im. Andrzeja Zawady przyznawanej w 
trakcie Ogólnopolskich Spotkań PodróŜni-
ków, śeglarzy i Alpinistów oraz finału „Na-
grody Kolosy” 

3552/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę ul. Bł. ks. kmdr. 
ppor. Władysława Miegonia 

3553/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę ul. Bł. ks. kmdr. 
ppor. Władysława Miegonia 

3554/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę ul. Bł. ks. kmdr. 
ppor. Władysława Miegonia 

3555/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Wiejskiej – Park Kiloński 
oraz uchylenia zarządzenia prezydenta 
miasta Gdyni nr 17212/10V/M 

3556/11/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czyn-
szu dzierŜawnego i ustalenia wykazu oraz 
warunków przetargu ustnego nieograni-
czonego na oddanie w dzierŜawę na okres 
15 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Bohaterów Starówki Warszawskiej 16 A 

3557/11/VI/M - wyraŜenia zgody na uzgodnienie 
treści księgi wieczystej z rzeczywistym sta-
nem prawnym 

3558/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Chwasz-
czyńskiej 50, przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

3559/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dwóch spo-
tów reklamowych promujących miasto z 
okazji MFG Gdynia 2011 

3560/11/VI/M - wyraŜenia zgody na uzgodnienie 
treści księgi wieczystej z rzeczywistym sta-
nem prawnym i wydatkowania środków fi-
nansowych na ten cel 

3561/11/VI/M - ustalenia ceny wykazu i warunków 
przetargu nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Łanowej, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

3562/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
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tacji fotograficznej ze zlotu Ŝaglowców The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta 

3563/11/VI/M - przyjęcia aneksu nr 1 do umowy w 
zakresie realizacji zadań zawiązanych z 
organizacją XI Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego, zmieniającego zapis w 
załączniku nr 3 do umowy 

3564/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
oraz materiałów drukowanych promujących 
III Festiwal Kawy 

3565/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zabudowy 
stoiska nr A2.021 podczas Targów Inwe-
stycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO 
REAL 2011 w Monachium 

3566/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy 
Gdyni w tygodniku Express Powiatu Wej-
herowskiego 

3567/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 2886/11/VI/R 
prezydenta miasta Gdyni w sprawie za-
twierdzenia wyników zamówienia publicz-
nego w ramach projektu INTERFACE 

3568/11/VI/P - zlecenia organizacji koncertu Grze-
gorza Turnaua w ramach akcji „Głosy dla 
Hospicjów” 

3569/11/VI/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/322/PON/3/W/2011 z 30 maja 2011 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją 
AnimalPro 

3570/11/VI/S - publikacji informacji o Urzędzie Mia-
sta Gdyni w „Panoramie firm” oraz wyboru 
oferenta 

3571/11/VI/S - zlecenia usług transportowych zwią-
zanych z obsługą obwodowych komisji wy-
borczych w dniach 08.10.2011 r do 
10.10.2011 r. 

3572/11/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-
dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

3573/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 4033/11/VI/U 
prezydenta miasta w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na organizację spotkania integracyjnego i 
kolacji dla uczestników konferencji pt: „Pro-
mowanie zrównowaŜonych środków trans-
portu oraz aktywnej mobilności” w dniu 15 
września 2011 r. w Gdyni w ramach projek-
tu TROLLEY i Segment” 

3574/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej pomieszczeń Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 

3575/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych związanych z inwestycją pn: „Roz-
budowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w 
Gdyni” 

3576/11/VI/U - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 4.845.000 EUR na wybór wyko-
nawcy roboty budowlanej „Budowa kanali-
zacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdy-
ni”, wszczętego zarządzeniem nr 
3299/11/VI/U z 06.09.2011 r. 

3577/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania: 
„Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwy-
cięstwa w rejonie Parku Naukowo-
Technologicznego w Gdyni” 

3578/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/654/UI/241/W/2010 i nr 
KB/376/UI/130/W/2011 zawartych w ra-
mach zadania pn: „Budowa ul. śukowskiej 
w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

3579/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/390/UI/133/W/2010 z 02.07.2010 r. na 
wykonanie aktualizacji dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pn: „Rozbudowa 
przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu – 
etap II” zmienianej aneksami nr 1 z 
28.12.2010 r., nr 2 z 29.06.2011 r. oraz nr 
3 z 30.08.2011 r. 

3580/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
roboty budowlanej pn: „Adaptacja po-
mieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3” 

3581/11/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 pn: 
„Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdy-
ni na Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną Nr 3” 

3582/11/VI/M - usuwania plakatów, haseł wybor-
czych i urządzeń ogłoszeniowych oraz 
ustalania zasad ich przechowywania na 
podstawie katów oskarŜycieli publicznych i 
sądów karnych 

3583/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa 
3584/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 13/2011 do 

umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na zapew-
nieniu całodobowej opieki wraz z wycho-
waniem w formie placówki rodzinnej dla 7 
dzieci pozbawionych opieki rodzin natural-
nych 

3585/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na udzielenie pomocy we-
terynaryjnej zwierzętom dzikim z terenu 
Gminy Miasta Gdyni 

3586/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie domków dla 
bezpańskich kotów 

3587/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 
SK/1202/RI/2-W/2011 na opracowanie Zin-
tegrowanego Planu ZrównowaŜonego 
Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni 

3588/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 3400/11/VI/R 
w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie banera 
typu flash dla projektu pn: „Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód opadowych 
w Gdyni – etap I” 

 
2011-09-28: 
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3589/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
3590/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 

22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
2011 rok 

3591/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych odrębnymi ustawami na 2011 rok 

 
2011-09-29: 

 
3592/11/VI/S - rozwiązania umowy grupowego 

ubezpieczenia pracowniczego 
3593/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 775/11/VI/O 

w sprawie ustalenia wysokości Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w 
roku 2011 

 
2011-10-04: 

 
3594/11/VI/R - przekazania dotacji dla Szpitala im. 

PCK w Gdyni w związku z realizacja pro-
jektu pn.: Rozbudowa części zabiegowej 
Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpi-
talu Morskim i PCK w Gdyni wraz z zaku-
pem niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia 

3595/11/VI/S - wyraŜenia zgody na remont wjazdu 
do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 
10 Lutego 24 

3596/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Witomino-Radiostacja imprezy kultural-
nej pn. „Wieczór zaduszkowy” w dniu 22 
października 2011 r. w godzinach 19.00 – 
20.00 w parafii p.w. Św. Maksymiliana Kol-
be, Gdynia Witomino ul. Konwaliowa 13 

3597/11/VI/P - zorganizowania obchodów Dni Pa-
pieskich w dniu 09 października 2011 r. 

3598/11/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 II 
Etap II pn.: „Przebudowa sieci trakcyjnej 
trolejbusowej i oświetleniowej w Sopocie w 
Al. Niepodległości od granicy Miasta Gdyni 
do pętli autobusowej na skrzyŜowaniu Al. 
Niepodległości i ul. Reja” 

3599/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Kamienna 
Góra i Śródmieście w Gdyni rejon ulic 
J.Słowackiego, I.Krasickiego i Al.Marszałka 
Piłsudskiego 

3600/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3601/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Gdyni dla Rady Rodziców i absol-
wentów tej szkoły 

3602/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w celu zorganizowania za-

jęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy w V 
Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni 

3603/11/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
udostępnienie Sali nr 7 na prowadzenie 
bezpłatnych zajęć koła brydŜowego dla 
młodzieŜy w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 1 w Gdyni 

3604/11/VI/O - organizacji wręczenia Nagrody Pre-
zydenta Miasta Gdyni 

3605/11/VI/O - aneksu nr 4 do umowy 
KB/441/OZ/16/W/2009 z dnia 01 lipca 
2009 r. 

3606/11/VI/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

3607/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 2954/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 
2011 r. 

3608/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 16/2011 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na prowa-
dzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

3609/11/VI/R - zmiany umowy KB/89/UO/5-W/2011 
w sprawie kompleksowej obsługi spraw 
związanych z obecnością dzikiej zwierzyny 
na terenie miasta Gdyni 

3610/11/VI/M - remontu skarpy przy ul. Górnej 23-
27 w Gdyni 

3611/11/VI/M - wykonania chodnika, trawnika i 
zjazdu dla wózków przy ul. Dąbrowskiego 
25-27 w Gdyni 

3612/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 
72/14 w Gdyni 

3613/11/VI/M - pozwolenia na budowę oraz posia-
dania prawa do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane dla inwestycji 
polegającej na budowie wewnętrznej insta-
lacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 w 
budynku przy ul. Tucholskiej 1 (dz. 158/22, 
km 40) 

3614/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej na Łąkach Cisowskich przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

3615/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Krzywoustego przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

3616/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
MG/18/09 z dnia 30.06.2009 r., przedmio-
tem której jest grunt połoŜony przy ul. Puc-
kiej 

3617/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową / Gniewska 
26C/10 i 13 

3618/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytu-
łu centralnego ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych – pustostanach gminy w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie admini-
strowanym przez ABK nr 3 

3619/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 
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3620/11/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

3621/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3300/11/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
06.09.2011r w sprawie zatwierdzenia wy-
niku postępowania na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego od 193.000 EUR na usługę 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót budow-
lanych: Budowa i przebudowa kanałów 
deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego 
i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających (realizowana 
w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej- budowa i modernizacja syste-
mu odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni- Etap I) oraz Budowa przepompowni 
ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i 
tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w 
Gdyni 

3622/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3297/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
06.09.2011r w sprawie zatwierdzenia wy-
niku postępowania na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego od 4.845.000 EUR na wy-
konanie zadania: Budowa kanalizacji 
deszczowej w rejonie Al. M. Piłsudskiego i 
ul. Legionów oraz budowa przepompowni 
ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i 
tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w 
Gdyni 

3623/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
pokrycie opłat notarialnej oraz sądowej 

3624/11/VI/R - wyraŜenia zgody na organizację 
lunchu w dniu 18 paździenika 2011 r. dla 
uczestników konferencji projektu INTER-
FACE 

3625/11/VI/P - współorganizacji sympozjum „Zatoka 
korzyści Gdynia-Hel” 

3626/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych na wybranych terenach 
Miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją 

3627/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

3628/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków INVENO Sp. z o.o. w Gdyni 

3629/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup i dostawę 
papieru do drukarek i kserokopiarek 

3630/11/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

3631/11/VI/M - aneksu do umowy nr SK/420/MK/5-
W/2011 zawartej w dniu 04 marca 2011 r. 
na usługę „Wznowienie znaków osnowy 
katastralnej na wydzielonym obszarze 
miasta Gdyni” 

3632/11/VI/M - zawarcia ugody ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową im Cypriana Kamila Norwida 

w Gdyni ,w sprawie opłat rocznych z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

3633/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Powstania Wielkopolskiego, prze-
znaczonej do sprzedaŜy w trybie przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli i 
uŜytkowników wieczystych nieruchomości 
sąsiednich 

3634/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
13092/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 08. grudnia 2009 r. w sprawie ustale-
nia ceny oraz wykazu nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni, przy ul. Po-
wstania Wielkopolskiego, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości sąsiednich 

3635/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Stefana Batorego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

3636/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczo-
nych pod drogi publiczne (dz. 319/12 i nr 
319/13) 

3637/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przeznaczonej pod drogę publiczną – ul. 
Dembińskiego 

3638/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/8/2002 z dnia 1 lutego 2002 r., przed-
miotem której są nieruchomości stanowią-
ce własność Gminy Miasta Gdyni połoŜone 
na terenie Miasta Gdyni 

3639/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłaty roczne za 2011 rok z tytułu uŜytko-
wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa i własność 
Agencji Nieruchomości Rolnych 

3640/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej przy 
ul. Kartuskiej 5 w Gdyni 

3641/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na inwentaryzacji drzewostanu oraz wycin-
ki drzew rosnących na terenie działek przy 
ul. Dickmana 1 

3642/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na robotę budowlaną: „Adaptacja lo-
kalu uŜytkowego na potrzeby Stowarzy-
szenia Amazonek Gdyńskich przy ul. Mor-
skiej 9-9A” 

3643/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Ad-
aptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka nr 
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207 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną nr 3” 

3644/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną: „Budowa ka-
nału odciąŜającego dla istniejących urzą-
dzeń podczyszczających na kanalizacji 
deszczowej (zrealizowanej w ramach Drogi 
RóŜowej etap IV w Gdyni)’’ 

3645/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania: 
,,Budowa kanału odciąŜającego dla istnie-
jących urządzeń podczyszczających na 
kanalizacji deszczowej zrealizowanej w 
ramach Drogi RóŜowej etap IV w Gdyni.” 

3646/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn.: 
„Budowa zespołu boisk wraz z infrastruktu-
rą techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni” 

3647/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 
r. oraz KB/216/UI/80/W/2011 z dnia 
11.04.2011 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej budowy kana-
lizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, 
Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowco-
wej w Gdyni 

3648/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr 
KB/153/UI/53/W/2011 z dnia 31.03.2011 r., 
wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy oświetlenia terenu 
cmentarza wojennego w Gdyni Redłowie 

3649/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta ty-
tułem zwrotu kosztów procesu sądowego / 
Nowogrodzka 14/14/ 

3650/11/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełno-
mocnictwa do reprezentowania Gminy 
Miasta Gdyni i Skarbu Państwa 

3651/11/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełno-
mocnictwa w zakresie gospodarowania za-
sobem nieruchomości Skarbu Państwa 

3652/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu dla budowy schodów tereno-
wych pomiędzy ulicami Powstania Listopa-
dowego i Powstania Wielkopolskiego 

3653/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wymianę po-
sadzki w pomieszczeniach budynku UMG 
przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

3654/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania 
publicznego przeprowadzanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 193.000 EUR na dostawę dla Gminy 
Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz 
odbiór i złomowanie starych tablic rejestra-
cyjnych 

3655/11/VI/P - zlecenia organizacji koncertu po-
święconego pamięci Macieja PłaŜyńskiego 
i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 

3656/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

połoŜonej przy ul. Spółdzielczej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

3657/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Sandomierskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

3658/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. ŁuŜyckiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

3659/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

3660/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
2011 rok 

3661/11/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-
dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

3662/11/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku o udzielenie dotacji na dofi-
nansowanie zadania pn: „Pomniki przyrody 
w Gdyni – przewodnik” 

3663/11/VI/O - akceptacji protokołu z posiedzenia 
komisji opiniującej wnioski o przyznanie 
nagród prezydenta m. Gdyni na 2011 rok 
dla pracowników gdyńskiej słuŜby zdrowia 

3664/11/VI/P - opracowania raportu dotyczącego 
wizerunku miasta 

3665/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/405/UI/148/W/2011 dotyczącej zadania 
pn: „Budowa zespołu boisk wraz z infra-
strukturą techniczną dla szkoły I ALO w 
Gdyni” 

3666/11/VI/U - zmiany treści umowy na wykonanie 
roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Oliw-
kowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni” 

3667/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wy-
konania identyfikatorów wraz z etui prze-
znaczonych dla uczestników XI Międzyna-
rodowego Forum Gospodarczego 

3668/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
500 notatników dla uczestników Międzyna-
rodowego Forum Gospodarczego 

3669/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kana-
łach Polsat New, TVN CNBC Biznes, TVP 
INFO na promocję miasta z okazji MFG 
Gdynia 2011 

3670/11/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy 
bezprzetargowej i wykazu nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Wol-
ności 

3671/11/VI/S - wyraŜenia zgody na usługę dostar-
czenia posiłków, zakup artykułów elek-
trycznych oraz tkaniny oraz akceptację 
wyboru oferenta 

3672/11/VI/S - dokonania zmiany w treści zarzą-
dzenia nr 3571/11/VI/S Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 27 września 2011 r. 

3673/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na modernizację 
serwerowni zlokalizowanej w budynku 
głównym Urzędu Miasta Gdyni realizowane 
w ramach projektu „Rozwój elektronicz-
nych usług publicznych w Gdyni” 
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3674/11/VI/K - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego powy-
Ŝej 193.000 EUR w trybie przetargu nie-
ograniczonego na udzielenie kredytu dłu-
goterminowego w wysokości 140.000.000 
zł. z przeznaczeniem na finansowanie de-
ficytu budŜetowego i spłatę wcześniej za-
ciągniętych zobowiazań 

3675/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego od 4 
845 000 € na wykonanie zadania: ,,Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej-budowa ścieŜek rowerowych 
w Gdyni” 

3676/11/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
dzierŜawy dot. SKATE PARKU zlokalizo-
wanego w Parku Kilońskim 

 
2011-10-07: 

 
3677/11/VI/U - organizacji prezentacji Miasta Gdyni 

na wystawie Architektura i Urbanistyka 
państw Grupy Wyszehradzkiej podczas 
Tygodnia Architektury 2011 w Pradze 

3678/11/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-
dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

 
2011-10-09: 

 
3679/11/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-

dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

 
2011-10-10: 

 
3680/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 

do kwoty 14.000 EUR na usługę sporzą-
dzenia opinii prawnej 

 
2011-10-12: 

 
3681/11/VI/P - zmiany zrządzenia nr 2143/11/VI/ 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 maja 
2011 r 

3682/11/VI/P - zmiany zrządzenia n 3504/11/VI/ 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 wrze-
śnia 20111 r. 

3683/11/VI/P - dofinansowania wydania publikacji 
„Józef Piłsudski – honorowy obywatel 
Gdyni” 

3684/11/VI/P - przyznania nagrody z okazji 100-
lecia Związku Polskich Artystów Plastyków 

3685/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy Gdynia 

3686/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie pra-
cowni komputerowej dla Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Gdyni w celu re-
alizacji warsztatów foto-video z elementami 
dziennikarstwa w X Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdyni 

3687/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na korzystanie z 

aplikacji internetowej ,,Obowiązek Szkolny 
i Nauki’’ oraz o hosting 

3688/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

3689/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Nowe zasady odpowiedzialności 
majątkowej urzędników samorządowych” 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

3690/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę nasadzeń 
roślin cebulowych wraz z trzyletnią pielę-
gnacją na wybranych terenach miasta 
Gdyni 

3691/11/VI/P - usługi telekomunikacji komórkowej 
dla potrzeb systemu DART w MCZK 

3692/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3693/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3694/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3695/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3696/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3697/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3698/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3699/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3700/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3701/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego na 
terenie nieruchomości przy ul. Jęczmiennej 
6 w Gdyni 

3702/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i 
gospodarczego na terenie nieruchomości 
przy ul. Chwarznieńskiej 198 w Gdyni 

3703/11/VI/M - rozbiórki budynku gospodarczego na 
terenie nieruchomości przy ul. Joachim-
czyka w Gdyni-Wiczlinie 

3704/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Zacisznej 2 
w Gdyni 

3705/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku administracyj-
nego (siedziba ABK-3) oraz budynku Przy-
chodni Lekarskiej przy ul. Abrahama 55-57 
w Gdyni 

3706/11/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na 
odpady celem wykonania usług sanitar-
nych w lokalu mieszkalnym przy ul. Święto-
jańskiej 13 w Gdyni 

3707/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki obiektu uŜytkowego przy ul. Jana 
z Kolna 18 w Gdyni 

3708/11/VI/M - przeprowadzenia dezynsekcji w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zamenhofa 9 w Gdyni 

3709/11/VI/M - opracowania orzeczenia technicz-
nego elementów konstrukcyjnych (dwa 
stropy i dwa balkony) znajdujących się w 
budynku komunalnym przy ul. Kołobrze-
skiej 7 w Gdyni 

3710/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki garaŜy 
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przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni – dz. nr 
1170/582, k.m. 54 

3711/11/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gdynia, połoŜonych w 
Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych 
przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonych do wydzierŜawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 

3712/11/VI/M - zatwierdzenia projektu umowy dzier-
Ŝawy zawieranej pomiędzy Pocztą Polską 
S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wskaza-
nia osób upowaŜnionych do jej podpisania 

3713/11/VI/M - zmiany Zarządzenia nr 3171/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody 
na wydatkowanie środków finansowych z 
budŜetu miasta na opłatę notarialną oraz 
sądową (ul. Augustyna Necla 4 A m. 17) 

3714/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 400 balonów z 
okolicznościowym nadrukiem 

3715/11/VI/M - projekt zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie wymiany podłogi 
na klatce schodowej w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdy-
ni 

3716/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych 
prowadzących do gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Berlinga 10 ABC w 
Gdyni 

3717/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych 
prowadzących do mieszkań w gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 
w Gdyni 

3718/11/VI/M - wykonania dokumentacji technicznej 
na remont instalacji gazowej w gminnych 
budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarz-
nieńskiej 14-28 w Gdyni 

3719/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Abrahama 46 B w Gdyni 

3720/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Hallera 31 w Gdyni 

3721/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Batalionów Chłopskich 28-30 w Gdyni 

3722/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Hallera 33 w Gdyni 

3723/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich wraz z wymianą okna na klat-
ce schodowej w budynku mieszkalnym 
przy ul. Węglowej 20 w Gdyni 

3724/11/VI/M - przygotowania instalacji elektrycznej 
do zabudowy liczników elektrycznych w 
dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. 
Okrzei 22 i 24 w Gdyni 

3725/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna ¼ udziałów nakładów ponie-
sionych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 14,0 
m² zlokalizowanego na hali płaskiej pawi-
lon handlowy nr 102 

3726/11/VI/P - zakupu namiotu ratowniczego dla 
potrzeb MCZK 

3727/11/VI/M - druku broszury Navigator Biznesowy 
3728/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

3729/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR na zakup usługi po-
legającej na instalacji i konfiguracji syste-
mu CMS oraz wsparciu technicznym strony 
internetowej: www.2wojna.gdynia.pl 

3730/11/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie opra-
cowania raportu dotyczącego wizerunku 
miasta 

3731/11/VI/P - organizacji prezentacji miasta Gdyni 
w ramach współpracy bilateralnej podczas 
Festiwalu Polskich Filmów 2011 w Seattle 

3732/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup: projekto-
ra, ekranu projekcyjnego, stojaka pod pro-
jektor oraz dziesięciu sztuk stacjonarnych 
aparatów telefonicznych na potrzeby Stra-
Ŝy Miejskiej 

3733/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek przeznaczonych pod 
budowę ulicy Radosnej – etap II 

3734/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie inwentary-
zacji zieleni zespołu parkowego w Gdyni 
Chwarznie 

3735/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej pełnienia funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
wykonania robót budowlanych: Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Al. 
Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (realizowana w ramach Projektu 
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni- Etap I) oraz Budowa 
przepompowni ścieków wraz z kolektorem 
grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni 

3736/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR na usługę: „Rozbu-
dowa aplikacji w ramach istniejących pro-
gramów w Wydziale Geodezji: Ośrodek, 
Egipt, ZUDP” 

3737/11/VI/O - akceptacji zmian w umowie 
KB/361/OZ/15/W/2011 z dnia 12.07.2011 

3738/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 100 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 1062/10 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

3739/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 900 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 80/3 - przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

3740/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 20 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 1062/10 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

3741/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 480 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 1062/8 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 
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3742/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1.240 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków - część działki 80/3 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

3743/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 130 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 1062/10 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

3744/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 80 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 1062/9 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

3745/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 10.000 m2 stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Rybaków - część działki 80/3 - przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

3746/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 692 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 1062/9 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

3747/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 308 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. śółkiew-
skiego - część działki 61/1 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

3748/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 375 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. śółkiew-
skiego - część działki 61/1 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

3749/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 450 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. śółkiew-
skiego - część działki 61/1 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

3750/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny w celu określenia stawki czynszu 
dzierŜawnego dla nieruchomości gminnej 
połoŜonej przy ul. Opata Hackiego 12 

3751/11/VI/M - umowy dzierŜawy zawieranej po-
między Marią JaŜdŜewską a Gminą Miasta 
Gdyni 

3752/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa nieruchomości drogowej 

3753/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
oznakowania do wieŜ widokowych (góra 
Donas, Kolibki) na obszarze miasta Gdyni 

3754/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

3755/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
2011 rok 

3756/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych odrębnymi ustawami na 2011 rok 

3757/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3389/11/VI/M 
z 13.09.2011 r. dotyczącego zmiany za-
rządzenia nr 2674/11/VI/M z 12.07.2011 r. 
dotyczącego wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. 
Szczecińskiej 28 

3758/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej oraz pomieszczeń socjal-
nych na potrzeby realizacji projektu dla 
dzieci i młodzieŜy organizowanego przez 
Gdyński Klub Koszykówki „ARKA” S.A. i 
UM Gdyni w SP Nr 18 w Gdyni 

3759/11/VI/O - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ, w 
trybie przetargu środka trwałego – autobu-
su VW LT 35, nr rej. GA 7435 A, rok pro-
dukcji 1998 

3760/11/VI/O - upowaŜnienia pani Krystyny Zdunek 
– dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 
17 w Gdyni 

3761/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup druków 
ścisłego zarachowania do wydawania li-
cencji transportowych, zezwoleń i za-
świadczeń wraz z kosztami przesyłki o 
wartości do 14.000 EUR 

3762/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3375/11/VI/U 
z 13.09.2011 r. w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie nadzoru autorskiego nad realiza-
cję inwestycji: „Budowa i przebudowa ka-
nałów deszczowych w Alei Marszałka Pił-
sudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z 
budową urządzeń odczyszczających reali-
zowana w ramach projektu „Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód opadowych 
w Gdyni – etap I oraz budowa przepom-
powni ścieków wraz z kolektorem grawita-
cyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmor-
skim w Gdyni 

3763/11/VI/M - udzielenia zamówienia na produkcję 
filmu promującego Gdynię 

3764/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację działań pro-
mujących Gdyńskie Muzeum Motoryzacji 
jako atrakcję turystyczną miasta 

3765/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk plakatów promują-
cych szkolenia organizowane przez Gdyń-
skie Centrum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści” 

3766/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie naklejek i 
wydruków do czterech potykaczy słuŜą-
cych do oznakowania paneli Międzynaro-
dowego Forum Gospodarczego 

3767/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na promocję szkoleń orga-
nizowanych przez Gdyńskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości na łamach 
„Dziennika Bałtyckiego” 

3768/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/238/UI/89/W/2011 z 
29.04.2011 r. na wykonanie koncepcji 
branŜy drogowej wraz z odwodnieniem dla 
ulicy Wiczlińskiej i branŜy hydrotechnicznej 
dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej 
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3769/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę polegającą na 
przygotowaniu projektów uchwały RM 
Gdyni i porozumienia międzygminnego 
oraz udziale w negocjacjach z Gminą 
Szemud w zakresie przekazania zadania 
publicznego opisanego w art. 16 a pkt. 3 
ustawy o odpadach 

3770/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zmiany programów sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniach w 
ciągu ul. Unruga i ul. Kwiatkowskiego w 
Gdyni oraz upowaŜnienia do podpisania 
umowy w tej sprawie 

3771/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego od 
193.000 EUR na usługę nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
wykonania robót budowlanych: Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej – budowa ścieŜek rowero-
wych w Gdyni 

3772/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
roboty budowlanej „Oświetlenie ulic Po-
krzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w 
Gdyni” 

3773/11/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 „Oświe-
tlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cy-
namonowej w Gdyni” 

3774/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
roboty budowlanej „Budowa ul. Małej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

 
2011-10-18: 

 
3775/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę i insta-
lację sprzętu komputerowego dla 8 placó-
wek oświatowych w Gdyni 

3776/11/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu zajęć wychowawczych dzieci i 
młodzieŜy – II edycja ogłoszonego na mo-
cy Zarządzenia Nr 3249/11/VI/O Prezyden-
ta Miasta Gdyni w dniu 30 sierpnia 2011r 

3777/11/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznych wspomagających rozwój 
dzieci ogłoszonego na mocy Zarządzenia 
Nr 3204/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni 
w dniu 30 sierpnia 2011r. 

3778/11/VI/O - zmiany Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wyraŜenia zgo-
dy na uŜyczenie Sali 

3779/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

3780/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdań-
sku 

3781/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich w budynku mieszkalnym przy 
Al. Zwycięstwa 164 w Gdyni 

3782/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich w gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 
51-57 w Gdyni 

3783/11/VI/M - ustawienia kontenera na odpady 
celem wykonania usług sanitarnych w loka-
lu mieszkalnym przy ul. Legionów 88 w 
Gdyni 

3784/11/VI/M - uruchomienia instalacji elektrycznej i 
zimnej wody oraz opróŜniania szamba na 
terenie osiedla budynków mieszkalnych 
przy ul. Bosmańskiej (działka nr 368) w 
Gdyni 

3785/11/VI/M - wykonania docieplenia ścian funda-
mentowych w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni 

3786/11/VI/M - postawienia pieca grzewczego ka-
flowego w gminnym lokalu mieszkalnym w 
budynku mieszkalnym przy ul. Szczeciń-
skiej 26 w Gdyni 

3787/11/VI/M - zabezpieczenia gminnego obiektu 
uŜytkowego systemem alarmowym przy ul. 
Puckiej 112 w Gdyni 

3788/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
przy budynku mieszkalnym przy ul. Wejhe-
rowskiej 18-34 w Gdyni na terenie gmin-
nym będącym w zarządzie Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

3789/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
drogi dojazdowej do pergoli śmietnikowej 
dla budynku mieszkalnego przy ul. Chyloń-
skiej 59-63 w Gdyni na terenie gminnym 
będącym w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

3790/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
drogi dojazdowej do pergoli śmietnikowej 
dla budynku mieszkalnego przy ul. Chyloń-
skiej 69-85 w Gdyni na terenie gminnym 
będącym w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

3791/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. śarno-
wieckiej 7 w Gdyni (działka nr 5 KM 16, ob-
ręb Gdynia) 

3792/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Śląska 51 w Gdyni 

3793/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
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uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.5.2010 ) 

3794/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3795/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3796/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3797/11/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Miesz-
kaniowa „Wiczlino” umowy uŜytkowania 
wieczystego w stosunku do nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Myśliwskiej 

3798/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3289/11/VI/M 
z dnia 06 września 2011 w sprawie ustale-
nia ceny oraz wykazu lokali niemieszkal-
nych połoŜonych w Gdyni przy ul. Kartu-
skiej 20, Morskiej 97, Orłowskiej 66, Świę-
tojańskiej 5-7, przeznaczonych do sprze-
daŜy w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego oraz powołania Komisji Przetar-
gowej i przeprowadzenia ustnego nieogra-
niczonego przetargu na sprzedaŜ 

3799/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3288/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 września 
2011 roku w sprawie ustalenia wykazu nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Leśnej przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony – do 31 grudnia 2011 
roku 

3800/11/VI/O - akceptacji zmian w umowie 
KB/297/OZ/14/W/2011 z dnia 30.05.2011r. 

3801/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zagospodarowanie terenu zieleni z byli-
nami, wyściółkowanego Ŝwirem poprzez 
wyodrębnienie go obrzeŜem z płytek grani-
towych na Placu Gdynian Wysiedlonych w 
Gdyni 

3802/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podestu 
(sceny) dla potrzeb placu zabaw dla dzieci 
przy ul. Złotej w Gdyni 

3803/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul.Porębskiego przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

3804/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we wła-
sności nieruchomości przeznaczonej pod 
drogę - ul. Olimpijskiej 

3805/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia Redłowskiej ŚcieŜki 
Zdrowia „Pastwisko Huzarska” 

3806/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie po-
miarów ochronnych instalacji elektrycznej 
w budynku remizy OSP Wiczlino przy ul. 
Wiczlinskiej 66 

3807/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 r. 

3808/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia okresowego BHP dla pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdyni na 
stanowiskach administracyjno – biurowych 

3809/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Warszawskiej 72 

3810/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup odkurza-
czy i akcesoriów 

3811/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego w Gdyni przy 
ul. Płk. Dąbka 165, przeznaczonego do 
sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz powołania Komisji 
Przetargowej 

3812/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie oce-
ny technicznej i cenowej samochodu słuŜ-
bowego marki Renault Kangoo nr rej. GA 
58808 

3813/11/VI/S - wyraŜenia zgody na montaŜ kurtyny 
powietrznej w korytarzu łącznika znajdują-
cego się w budynku UMG przy Al. Piłsud-
skiego 52/54 

3814/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcia postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę do 193.000 EUR na zakup 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i 
maszyn biurowych oraz papieru kompute-
rowego dla UMG 

3815/11/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia etapu powiatowego kon-
kursu Wiedzy o UE „Przystanek Bruksela”, 
którego organizatorem jest Biuro Posła 
Parlamentu Europejskiego Jana Kozłow-
skiego 

3816/11/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr 
KB/798/PON/14/W/2010 zawartej dnia 30 
grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Związkiem Inwalidów Wojennych 
RP Zarząd Oddziału 

3817/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy 93 Gdyńskie 
Urodziny Niepodległej 

3818/11/VI/P - przyjęcia harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2012 roku 

3819/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (sprawa nr MS.7142.6.18.08) 

3820/11/VI/S - wyraŜenia zgody na remont elewacji 
budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54 

3821/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zada-
nia pn: „Odławianie zwierząt naleŜących do 
egzotycznych gatunków płazów i gadów” 

3822/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie opracowania 
pn: „Ptaki i płazy uŜytku ekologicznego 
„Jezioro Kackie” 

3823/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie toreb ekolo-
gicznych 

3824/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 3/2011 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 
31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze-
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niem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie 
określenia warunków i wysokości dofinan-
sowania kosztów działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej w związku ze zwiększe-
niem liczby uczestników 

3825/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
505/11/VI/S z 4.01.11 w sprawie przeka-
zania środków finansowych na bilety auto-
busowe/trolejbusowe do celów słuŜbowych 
dla pracowników UM Gdyni 

3826/11/VI/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę z Gminy 
Miasta Gdyni na PKT dla inwestycji reali-
zowanych w ramach przedsięwzięcia pn: 
„Rozwój proekologicznego transportu pu-
blicznego na obszarze metropolitarnym 
Trójmiasta” 

3827/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie opracowania 
„Weryfikacja wartości wskaźników rezultatu 
i wskaźników wpływu na środowisko dla 
zadania: „Przebudowa układu drogowego 
węzła św. Maksymiliana wraz z budową 
tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, to-
rami SKM i PKP w Gdyni” i upowaŜnienia 
do podpisania umowy w tej sprawie 

3828/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia 
do 193.000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn: „Budowa ulicy śurawiej w 
Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. 
Modrzewiowej” 

3829/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/630/UI/231/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej roz-
budowy ul. Lipowej w Gdyni 

3830/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wybór wykonawcy za-
dania: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego 
przy ul. Maciejewicza w Gdyni” 

3831/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji zadania: „Budowa oświetle-
nia ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza w 
Gdyni” 

3832/11/VI/U - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 4.845.000 EUR na wybór wyko-
nawcy roboty budowlanej „Budowa kanali-
zacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdy-
ni” wszczętego zarządzeniem nr 
3577/11/VI/U z 27.09.2011 r 

3833/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie za-
dania „Budowa kanalizacji kablowej w Al. 
Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo-
Technologicznego 

3834/11/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. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

3835/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa uŜytko-
wania wieczystego nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Adm. J.Unruga i ul. Kuśnier-
skiej 

3836/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3436/11/VI/M 
z 20 września 2011 roku dotyczącego 
udzielania zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie usługi tłumaczenia tre-
ści miejskich materiałów promocyjnych 

3837/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk teczek do listu 
okolicznościowego 

3838/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie 10 flag o wymiarach 100 x 70 
cm z okolicznościowym nadrukiem 

3839/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację promocji mia-
sta Gdyni poprzez emisję reklamy promu-
jącej miasto 

3840/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy mia-
sta w magazynie „Puls Biznesu” 

3841/11/VI/M - zmiany umowy dzierŜawy z 
4.06.2004 r. zawartej z firmą „Zagroda” sp. 
z o.o. 

3842/11/VI/M - złoŜenia wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę dla zadania pn: 
„rozdzielenie instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody uŜytkowej w budynku 
mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 od in-
stalacji ciepłowniczej przynaleŜnej do bu-
dynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Orłow-
skiej 27/23 oraz przebudowę istniejącej 
wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach 
nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym przy ul. 
Orłowskiej nr 35 

3843/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie konstrukcyj-
nego projektu budowlanego odbudowy bu-
dynku Dworca Morskiego oraz koncepcji 
konstrukcyjnej modułów wystawowych w 
Magazynie Tranzytowym w Gdyni w ra-
mach projektowanego Muzeum Emigracji 

3844/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji 
warunków ochrony przeciwpoŜarowej bu-
dynku Dworca Morskiego oraz I piętra Ma-
gazynu Tranzytowego dla funkcji Muzeum 
Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

 
2011-10-25: 

 
3845/11/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej projektu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie ustalenia przebiegu istniejących 
dróg krajowych w województwie pomor-
skim z załącznikiem dotyczącym miasta na 
prawach powiatu – Gdyni 

3846/11/VI/U - akceptacji Aneksu nr UDA-
RPPM.04.01.00-00-009/09-04 do umowy 
nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o 
dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa 
układu drogowego Węzła Św. Maksymilia-
na wraz z budową tunelu drogowego pod 
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Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdy-
ni” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

3847/11/VI/M - zmiany treści umowy Nr 
KB/282/MB/9-W/2011 z dnia 23.05.2011r. 
na robotę budowlaną: „Kompleksowa ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 
39 przy ul. Adm. Unruga 88a w Gdyni” 

3848/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie świe-
tlicy szkolnej dla Grupy Ratownictwa Pol-
skiego Czerwonego KrzyŜa w celu organi-
zacji spotkań i ćwiczeń ratowników me-
dycznych w X Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdyni 

3849/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizacje zadania 
„Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w 
kierunku nosicielstwa HIV” 

3850/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

3851/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3852/11/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
szczegółowego podziału zadań pomiędzy 
Prezydentem, wiceprezydentami, sekreta-
rzem i skarbnikiem Miasta Gdyni 

3853/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

3854/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup plotera 
tnącego rolkowego z oprogramowaniem 
wraz z materiałami eksploatacyjnymi i pro-
gramu graficznego 

3855/11/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy doradztwa w zakresie weryfikacji 
specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia (SIWZ) do przetargu na sprzedaŜ 
energii elektrycznej 

3856/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 

3857/11/VI/M - wykonania docieplenia ściany szczy-
towej gminnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni 

3858/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Kołłątaja 44 w Gdyni 

3859/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 10 A w Gdyni 

3860/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
ZboŜowej 30 w Gdyni 

3861/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i 
zabudowań gospodarczych wraz z upo-
rządkowaniem nieruchomości przy ul. Zie-
lonej 23 w Gdyni 

3862/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
wraz z uporządkowaniem nieruchomości 
przy ul. śarnowieckiej 7 w Gdyni 

3863/11/VI/M - rozbiórki baraku mieszkalnego wraz 
z uporządkowaniem terenu nieruchomości 
przy ul. Dickmana 24 C w Gdyni 

3864/11/VI/M - rozbiórki garaŜy i budynków gospo-
darczych wraz z uporządkowaniem nieru-
chomości przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni 

3865/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
gminnej przy ul. Chwaszczyńskiej 50 w 
Gdyni (część działki nr 165/17) 

3866/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
gminnej przy ul. Wesołej 5 w Gdyni 

3867/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
gminnej przy ul. Krośnieńskiej 11 w Gdyni 

3868/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
drogowej przy budynku mieszkalnym przy 
ul. Świeckiej 4 w Gdyni na terenie gmin-
nym będącym w zarządzie Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 4 

3869/11/VI/M - udzielenie pełnomocnictwa Kierow-
nikowi ABK- 3 w sprawie zawarcia umów w 
imieniu Gminy Miasta Gdyni na dostawę 
energii elektrycznej i montaŜ liczników 
przedpłatowych do budynków przy ul. Kro-
śnieńskiej 11 i Wesołej 5 

3870/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 2 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Bp. Dominika 32-38 w Gdyni 

3871/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
3/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Przemysława 18 w Gdyni 

3872/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3873/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3874/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3875/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3876/11/VI/M - wyraŜenia zgody i określenia warun-
ków ustanowienia słuŜebności gruntowej 
na rzecz Gminy Miasta Gdynia 

3877/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

3878/11/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

3879/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
3619/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 4 października 2011 r. dotyczącego 
wycinki drzew na terenach gminnych bę-
dących w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

3880/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/330/UI/112/W/2011 z dnia 29.06.2011 
r. związanej z realizacją zadania: „Adapta-
cja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 
43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w 
Gdyni” 

3881/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę rocznej dzierŜawy łączy transmi-
sji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibami 
GUS i ZUS 

3882/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/189/PK/3/w/2011 

3883/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

3884/11/VI/P - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
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Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.7.2011) 

3885/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 3553/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 wrze-
śnia 2011 r. w sprawie określenia warun-
ków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezbędnej pod budowę uli-
cy Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia 
(654/33) 

3886/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 640 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki 1062/9 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

3887/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego: „Orga-
nizacja czasu wolnego Gdynia 55+” 

3888/11/VI/S - akceptacji treści umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych 

3889/11/VI/U - uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie urządzeń infrastruktury (przyłącza 
wody) w pasie drogowym ulicy Witomiń-
skiej 76 w Gdyni dla realizowanej kaplicy 
pogrzebowej ZCK 

3890/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę prasy 
codziennej i czasopism specjalistycznych 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r. 

3891/11/VI/M - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udzielenia zamówienia publicznego, w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR, na zaprojektowanie, 
wykonanie wraz z montaŜem oraz serwis w 
sezonie zimowym 2011/2012 dekoracji 
świątecznych w Gdyni 

3892/11/VI/P - organizacji poczęstunku 
3893/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy 93 Gdyńskie Urodziny Niepodległej 

3894/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego o wsparcie lub powie-
rzenie zadań z zakresu kultury w 2012 ro-
ku 

3895/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
dotyczącego wspierania rozwoju dzieci 
niepełnosprawnych i zagroŜonych niepeł-
nosprawnością w wieku 0-2 lata, miesz-
kańców Gdyni 

3896/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
dotyczącego wspierania rozwoju dzieci 
niepełnosprawnych i zagroŜonych niepeł-
nosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkań-
ców Gdyni 

3897/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
dotyczącego prowadzenia centrum infor-
macji dla osób niesłyszących i niedosły-
szących, mieszkańców Gdyni 

3898/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 

poŜytku publicznego na realizację zadania 
dotyczącego prowadzenia aktywizacji spo-
łecznej osób po amputacji krtani, miesz-
kańców Gdyni 

3899/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
utrzymanie sprawności psychicznej i inte-
gracja osób chorych na stwardnienie roz-
siane, mieszkańców Gdyni 

3900/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadań 
dotyczących działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, mieszkańców Gdyni 

3901/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na 
wybranych terenach Miasta Gdyni – DO-
TYCZY CZĘŚCI 2, 4, 5 

3902/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie terenu zieleni przy ul. 
Chrzanowskiego w Gdyni 

3903/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów eksploatacyjnych do drukarki drukują-
cej identyfikatory dla potrzeb pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 

3904/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2011 r. 

3905/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia Nr 
82/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
07.12.2010 r. w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych w roku 2011 na do-
stawę mediów do pomieszczeń przy ul. 
Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowa-
nych przez StraŜ Miejską 

3906/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego do 193.000 EUR 
na dostawę dwóch samochodów osobo-
wych w 2011r. 

3907/11/VI/S - zakupu modułu do ewidencjonowa-
nia środków trwałych 

3908/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi trzyletniej aktualizacji plat-
formy informatycznej firmy Bentley Sys-
tems 

3909/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją zadania pn.: 
,,Budowa kanału odciąŜającego Ø 800 dla 
istniejących urządzeń podczyszczających 
na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w 
ramach Drogi RóŜowej w Gdyni’’ 

3910/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
organizacji występu artystycznego na sta-
dionie piłkarskim w Gdyni 

3911/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie spotu telewi-
zyjnego promującego Gdynię jako stolicę 
polskiej koszykówki 

3912/11/VI/M - nie zawierania umowy na realizację 
kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku 
„Legenda Morska Gdyni” 

3913/11/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy 
nr SK/422/MG/122-W/2011 z dnia 18 lute-
go 2011 roku na wykonanie druku oraz 
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przygotowanie wystaw na potrzeby Miej-
skiej Informacji przy ul 10 Lutego 24 

3914/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie 
spotkania kluczowych Partnerów Konkursu 
„Gdyński Biznesplan” 

3915/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/722/UI/270/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zmienionego zakresu inwestycji pn: „Roz-
budowa ulicy Puckiej i Chylońskiej w Gdyni 
na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kar-
tuskiej wraz z budową ścieŜki rowerowej 
oraz budową i przebudową infrastruktury 
technicznej drogi” 

3916/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 193.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacja i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych: 
„Rozbudowa skrzyŜowania ulic Morskiej i 
Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w 
Gdyni” 

3917/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji 
pn: „Zagospodarowanie polany leśnej przy 
ul. Rdestowej w Gdyni” 

3918/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego w związku z realizację inwestycji 
pn: „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia 
w Gdyni” 

3919/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/257/UI/93/W/2011 na wykonanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa drogi dojazdowej do przystani ry-
backiej w Gdyni-Oksywie wraz z infrastruk-
turą techniczną” realizowanej w ramach 
operacji pn: „Rozbudowa przystani rybac-
kiej w Gdyni-Oksywie – etap II” 

3920/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/370/UI/126/W/2011 na opracowanie 
aktualizacji wielobranŜowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznień-
skiej w Gdyni” – etap III 

3921/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy 
KB.681/UI/255/W/2010 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni i firmą NORD Investments 
S.A. z siedzibą w Gdańsku 

3922/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3382/11/VI/U 
w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na tłumaczenie pod-
ręcznika pt: „Konwersja autobusu z silni-
kiem diesla na trolejbus” w ramach projek-
tu trolley 

3923/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie badań geo-
logicznych skarpy klifu w Oksywiu dla za-
dania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej 
w Gdyni-Oksywiu – etap II 

3924/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie badań dna 
morza w celu wykonania posadowienia 
dalby w ramach zadania pn: „Rozbudowa 

przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu – 
etap II” 

3925/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie zadań z zakresu 
zajęć opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznych wspomagających rozwój 
dzieci 

3926/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie zadań z zakresu 
zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzie-
Ŝy – II edycja 

3927/11/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród 
dla laureatów Jesiennego Festiwalu Pio-
senki Niemieckojęzycznej, którego organi-
zatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 1 w Gdyni 

3928/11/VI/O - refundacji kosztów organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów VII Gdyń-
skiego MłodzieŜowego Turnieju Turystycz-
no-Krajoznawczo-Ekologicznego o puchar 
Prezydenta Miasta Gdyni” i VII Gdyńskiego 
MłodzieŜowego Marszu na orientację o pu-
char im. Wacława Jakubowskiego” organi-
zowanego przez SP Nr 33 w Gdyni i Klub 
turystyki Pieszej PTTK „Belfer” 

3929/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów regionalnych rozgry-
wek sportowych burs i internatów, którego 
koordynatorem jest ZSO Nr 1 w Gdyni 

3930/11/VI/P - udziału w konkursie samorządowym 
„Innowator” 

3931/11/VI/P - wykonania kwerendy materiałów 
filmowych oraz radiowych 

3932/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

3933/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do porozu-
mienia nr KB/143/PK/2/w/2011 zawartego 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW Poli-
cji w Gdańsku w sprawie dofinansowania 
kosztów funkcjonowania policji na terenie 
m. Gdyni w roku 2011 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [111] – 10.11.2011 – radny Ireneusz Bekisz – 

w sprawie moŜliwości wykupu mieszkań przy 
ul. Bpa Dominika 13/10 p. Genowefy Latoch. 

2. [112] – 10.11.2011 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie wniosków mieszkańców ul. Bura-
czanej. 

3. [113] – 17.11.2011 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie sprzedaŜy terenu starodrzewu na 
rzecz mieszkańców ul. Sarniej 1-23. 

_________________________________________ 


