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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 21 

21grudnia 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 21.12.11, godz. 08.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 9 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Omówienie raportu MOPS podsumowującego 

realizację gdyńskiego Programu Wsparcia 
Osób Bezdomnych w latach 2008-2011. 

4. Wysłuchanie informacji w następujących 
sprawach: 

- zadania wykonywane przez Fundację PROMYK, kto i 
w jaki sposób obecnie je realizuje, 
- zadania wykonywane przez zlikwidowany Dom Sa-
motnej Matki, ile jest samotnych matek, w jaki sposób 
są wspierane. 
5. Wolne wnioski. 
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 
Ad 1. Obrady prowadziła przewodnicząca komisji Danu-
ta Reszczyńska która na wstępie powitała zebranych i 
stwierdziła kworum. 
Ad 2. Do porządku obrad nie wprowadzono zmian. 
Ad 3. Raport MOPS podsumowujący realizację gdyń-
skiego Programu Wsparcia Osób Bezdomnych w latach 
2008-2011 omówili: Zastępca Dyrektora MOPS ds. 
wsparcia osób bezdomnych i rynku pracy p. Jarosław 
Józefczyk oraz Marcin Kowalewski – Kierownik Zespołu 
ds. Bezdomnych przy wsparciu Wiceprezydenta Michała 
Guć. Rok bieŜący jest czasem podsumowań i ocen pro-
jektu: w pierwszej połowie roku systematycznie spotykał 
się zespół bezpośrednio odpowiedzialny za realizację 
programu analizując efektywność programu. W wyniku 
prac zespołu powstała prezentowana dziś pierwsza wersja 
raportu, która zgodnie z dalszym harmonogramem zosta-
nie poddana konsultacjom wewnątrz MOPS, następnie 
upubliczniona i poddana ocenie koalicjantów programu, a 
na koniec po wprowadzeniu zgłoszonych poprawek i 
opracowaniu ostatecznej wersji – zamkniecie raportu i 
zakończenie pierwszego etapu ewaluacji programu. 
Wśród osób bezdomnych najwięcej jest osób starszych, 
niepełnosprawnych, bez szans na usamodzielnienie się. 
Osób do usamodzielnienia się jest coraz mniej, ale liczba 
bezdomnych pozostaje na stałym poziomie. PoniewaŜ 
kaŜdy przypadek jest indywidualny, a warunki środowi-
skowe dynamicznie się zmieniają, w programie walki z 
bezdomnością następuje ciągła racjonalizacja działań. 

Przykładem moŜe być sytuacja samotnych matek. Prak-
tyka wskazała, Ŝe tworzenie domów pobytowych dla 
matek z dziećmi powoduje bierność tych kobiet, a nawet 
niekiedy ich demoralizację. Zaniepokojone tą sytuacją 
mieszkanki Domu Samotnej Matki same wystąpiły o 
zmianę, wybierając (kontrolowaną) samodzielność. Ko-
biety, które nie stanowiły dobrego wzorca dla swoich 
dzieci zostały objęte opieką przez (wskazaną konkursem) 
organizację Alter Ego. Doraźnie dla nagłych przypadków 
nadal funkcjonuje wygaszany ośrodek na ul. Fredry, ale 
czas zamieszkiwania tam matek z dziećmi został skróco-
ny do 2 – 3 tygodni.  W wyniku działań i obserwacji 
zmienił się status samotnej matki – nie jest to osoba, 
którą naleŜy się zaopiekować, ale uczyć ją pozytywnych 
wzorców i pomóc samodzielnie jej funkcjonować. Pomoc 
dedykowana tym paniom jest indywidualna, poparta 
dokładnym wielowątkowym wywiadem.  
Opieka nad osobami bezdomnymi skupiona została na 
specjalistycznych, adekwatnych sposobach pomocy 
wyjścia z bezdomności. DuŜy nacisk połoŜono na zapo-
bieganie bezdomności, współpracę z zarządcami nieru-
chomości, spółdzielniami mieszkaniowymi, sformułowa-
no przesłanki zagroŜenia bezdomnością na podstawie 
badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu tysiącach 
lokali. Przeprowadzono takŜe wśród młodzieŜy zajęcia 
edukacyjne, wciągnięto uczniów do działań pomocowych 
(efekt: biały domek - domek kanadyjski adoptowany 
przez młodzieŜ, odpowiedzialność za obiekt, działania 
środowiskowe). Pełniona jest asystentura przy rodzinach 
zagroŜonych bezdomnością. Ostatecznie przesterowano 
aparat działania zmierzającego do optymalizacji opieki 
nad osobami bezdomnymi. Nie do końca jednak zadziała-
ła współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi 
skupionymi wokół pomocy bezdomnym, myślenie o 
zjawisku w szerszy sposób, budowanie koalicji m.in. 
wokół białego domku.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski zapytał o kryteria przy-
znawania pomocy z tzw. puli reintegracyjnej. Wicedyrek-
tor J. Józefczyk wyjaśnił, Ŝe są to zasiłki celowe i spe-
cjalne, a więc naleŜy spełnić określone w przepisach 
wymogi, a rodzina moŜe z nich skorzystać po wejściu do 
programu wychodzenia z bezdomności lub po zawarciu 
kontraktu zabezpieczającego, ustawieniu celów i ich 
realizacji. Redukcja zadłuŜenia nie jest jego spłatą, ale 
środkiem pomocowym dąŜącym do uzyskania większego 
dochodu przez rodzinę (kursy, szkolenia). Jest to zwykle 
pomoc w wysokości od 300 do 600 zł. Radny zwrócił 
uwagę na zasadę wypłacania dodatków mieszkaniowych 
(dopłat do  czynszów tylko tym, którzy  spełniają kryte-
rium niskiego dochodu i  nie mają zadłuŜenia czynszo-
wego) i spytał czy istnieje taka moŜliwość wspierania 
podopiecznych MOPS w ramach reintegracji by np.:  
gwarantować spłaty zadłuŜenia, rozkładać je na raty, lub 
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jest stosowany jakiś inny mechanizm umoŜliwiający   
korzystanie z dopłat do czynszu mimo zadłuŜenia.  Pan 
Wiceprezydent Michał Guć wyjaśnił, Ŝe zasiłki mieszka-
niowe i inne nie były lokowane w MOPS, wynikają z 
kryteriów ustawowych, nie stanowią Ŝadnego narzędzia 
pracy socjalnej. Stanowią one dochód rodziny. ZadłuŜe-
nie  mieszkańców moŜna rozkładać na raty tylko w loka-
lach będących w zasobach gminy – brak moŜliwości 
wpływu na spółdzielnie. Wicedyrektor Józefczyk dodał, 
Ŝe Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa bardzo chętnie 
współpracuje z miastem, akceptuje takŜe raty. Po wielu 
analizach problemu zadłuŜenia ustalono, Ŝe jego poziom  
moŜna podzielić na ten do 4. tysięcy, na które moŜna 
realnie wpływać oraz ponad 4 tysiące. Są dłuŜnicy zale-
gający z opłatami za mieszkanie nawet do 60 tys. zł.  
Radny Andrzej Denis pytając o strukturę zadłuŜonych 
najemców, wywołał dyskusję na temat dystrybucji pomo-
cy zapobiegającej bezdomności (niska wiedza o osobach 
mniej zadłuŜonych). Zdaniem Wicedyrektora nie moŜna 
w prosty sposób określić struktury osób zagroŜonych 
bezdomnością. Pan Marcin Kowalewski poinformował, 
Ŝe została przeprowadzona ankieta, z której wynika, Ŝe 
najczęściej do MOPS zgłaszają się osoby juŜ z wyrokami 
eksmisyjnymi, albo w sytuacji duŜego zadłuŜenia. Naj-
częściej takŜe zadłuŜenie i zagroŜenie bezdomnością jest 
efektem (celowego, świadomego lub rzadziej nieudolne-
go) postępowania dłuŜników. Niebezpieczne dla nieświa-
domych i zdeterminowanych osób są  tzw. szybkie kredy-
ty czy „tanie” poŜyczki.  
Radny Jarosław Kłodziński zapytał o wykorzystywanie 
moŜliwości odpracowywania długów, uwaŜa, Ŝe do 
zainteresowanych nie docierają tego typu informacje. 
Wyjaśniono, Ŝe regulowanie takich kwestii jest zaleŜne 
od spółdzielni mieszkaniowej. Miasto proponuje udział w 
pracach społecznie uŜytecznych. Wiele osób podejmują-
cych i wykonujących taką pracę przez pewien okres 
potem otrzymuje propozycje stałej pracy. Wiceprezydent 
M. Guć stwierdził, Ŝe wdroŜenie do pracy osoby długo-
trwale bezrobotnej to koszt dziesiątek tysięcy złotych. 
Potrafimy wiele osiągnąć taniej. Radny J. Kłodziński 
podpowiedział, Ŝe pracami społecznie uŜytecznymi zain-
teresowane są np. przedszkola. Po zweryfikowaniu osoby 
chętnej do podjęcia takiego zatrudnienia np. w szkole, 
moŜna polecić ją przedszkolu. Odpowiadając na wątpli-
wości radnego A. Denisa, pan M. Kowalewski potwier-
dził, Ŝe dane dłuŜników są tajne, zna je tylko spółdzielnia 
mieszkaniowa i tylko ona moŜe zachęcić do zgłoszenia 
się danej osoby do MOPS. Radny J. Kłodziński przypo-
mniał coraz częstsze procedery o charakterze kryminal-
nym polegające na przejmowaniu (przez osoby fizyczne, 
zarządców nieruchomości czy spółdzielnie) lokali od 
osób z problemami finansowymi.  
Radny B. KrzyŜankowski prosił o informacje o danych 
liczbowych dot. bezdomności, spytał o narzędzia wspar-
cia jakimi dysponuje MOPS w ramach indywidualnych 
programów wychodzenia z bezdomności. Szczegółowo 
interesował się sytuacją  bezdomnych  samotnych matek. 
Pytał czy mogą uzyskać inną pomoc w zdobyciu pracy 
niŜ przez Powiatowy Urząd Pracy? Czy mogą uzyskać 
mieszkanie socjalne w inny sposób niŜ oczekując  tak jak 
pozostali w kolejce? Cz w wypadku konieczności wysła-
nia przez nie dzieci do Ŝłobka mogą liczyć na umorzenie 
lub obniŜenie opłat? Wicedyrektor J. Józefczyk w spra-
wie liczb o bezdomnych odesłał radnego do raportów z 
badań przeprowadzanych w Gdyni co dwa lata, które są 
dostępne na stronie MOPS (na Ŝyczenie radnego materia-
ły zostaną przekazane w formie papierowej). MoŜliwe 

jest równieŜ przekazanie radnemu informacji na temat 
zadłuŜenia w spółdzielniach. Jeśli chodzi o pośrednictwo 
pracy ustawa ściśle reguluje jakie podmioty mogą wyko-
nywać te zadania, MOPS nie ma takiej moŜliwości. 
Jednak stosuje róŜne formy aktywizacji zawodowej, 
wymiany informacji, szkolenia, przekwalifikowania, itp. 
Wszelkiego rodzaju indywidualne dopłaty z funduszu 
reintegracyjnego, w wysokości 300 – 600 zł. są uzaleŜ-
nione od stanu rzeczywistego, poprzedzone dokładnym 
wywiadem, nie ma tu sztywnych zasad. Taki sposób 
działania obejmuje takŜe postępowanie dot. samotnych 
matek. Wiceprezydent M. Guć poprosił o kierowanie 
wniosków o konkretne dane bezpośrednio do MOPS.  
Radny KrzyŜankowski stwierdził, Ŝe skoro w Gdyni nie 
ma moŜliwości przydzielenia samotnym matkom miesz-
kań socjalnych z pominięciem ogólnej długiej kolejki, 
jeśli jedyna pomoc w uzyskaniu pracy to skromna oferta 
PUP, a suma środków z puli reintegracyjnej przeznaczo-
nych na pomoc pojedynczej rodziny nie przekracza  600 
zł (koszt pobytu dwojga dzieci w Ŝłobku) to moŜliwość 
wejścia  w system wynajmowanych na wolnym rynku 
„mieszkań wspieranych” jest znikoma. Zdaniem radnego 
pozostaje nadal duŜa grupa matek z dziećmi nad którymi 
naleŜy roztoczyć opiekę instytucjonalną. UwaŜa on takŜe, 
Ŝe problem jest znacznie większy niŜ wskazują statystyki, 
bo wiele kobiet będących w „toksycznych związkach” 
(choć powinny) nie decydują się na odejście ze względu 
na bardzo mało atrakcyjną alternatywę jaką stwarza im i 
ich dzieciom miasto. Radny przedstawił przykład samot-
nej matki z trojgiem dzieci pytając jakie są jej praktyczne 
szanse wejścia w indywidualny program wychodzenia z 
bezdomności. W związku z tym, Ŝe przykład był teore-
tyczny (nie dotyczył konkretnej rodziny,) a wcześniej 
system opieki nad samotnymi matkami był wielokrotnie 
omawiany pan Prezydent Guć i Przewodnicząca Komisji 
poprosili o zakończenie dyskusji na ten temat. Pani prze-
wodnicząca poinformowała radnego, Ŝe system opieki 
nad bezdomnymi samotnymi matkami został dokładnie 
przedstawiony w początkowej części komisji, na którą 
radny się spóźnił. Radny KrzyŜankowski podkreślał, Ŝe 
nie ma sprzeczności między „systemem mieszkań wspie-
ranych”, a istnieniem Domu Samotnej Matki. Nie powin-
ny to być alternatywy, lecz uzupełniające się elementy 
jednego systemu. Zdaniem radnego Dom Samotnej Matki 
to miejsce, gdzie pod okiem specjalistów rodziny mogą 
„dojrzewać” emocjonalnie, mentalnie i ekonomicznie by 
wejść w dalsze etapy usamodzielniania się. UwaŜa, Ŝe 
zamienienie go na to, co moŜe zaoferować organizacja 
„Alter Ego” to znaczne obniŜenie standardu przy  zacho-
waniu wszelkich  negatywów związanych z pobytem w 
DSM bez wypracowanych przez lata pozytywów. Wy-
wód radnego przerwał Prezydent Guć twierdząc, Ŝe dość 
juŜ powiedziano na ten temat, obie strony sporu mają 
ugruntowane poglądy  i dalsza dyskusja nie ma sensu.  
Ad 4. Syntetyczną informację w sprawie Fundacji PRO-
MYK przedstawił Wiceprezydent M. Guć. To stowarzy-
szenie popadło w problemy finansowe, w wyniku których 
umowy podpisane z miastem zostały zawieszone. Ośro-
dek Adaptacyjny „wrócił” do MOPS wraz z pracowni-
kami. Uporządkowano pozostałe problemy. Trwa obecnie 
rozliczenie nakładów (wyposaŜenie). Warsztaty terapii 
zajęciowej zostały takŜe przejęte przez MOPS. Więk-
szość zadań wykonywanych przez Promyk finansowa-
nych było ze środków PEFRON. Pan Wiceprezydent 
odpowiadał takŜe na pytania o Stowarzyszenie na rzecz 
osób z upośledzeniem umysłowym, m. in. dla którego 
poszukiwana jest jedna siedziba.  
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Kierownik M. Kowalewski przekazał informacje o sytu-
acji samotnych matek: obecnie jest 15 takich kobiet i 32. 
dzieci, z czego 9 matek i 20 dzieci jest w schroniskach, a 
pozostałe rodziny realizują indywidualne programy wy-
chodzenia z bezdomności. Radny B. KrzyŜankowski  
wezwał do dyskusji na temat sytuacji samotnych matek, 
dedykowanej im pomocy, rozmowy o systemie. Wicedy-
rektor MOPS J. Józefczyk wyjaśnił, Ŝe miasto posiada 
zasoby ludzkie, narzędzia, czas i środki, aby nawiązać z 
tymi matkami prawidłowe relacje. Dom Samotnej Matki 
na ul. Fredry w dotychczasowym kształcie nie był do-
brym rozwiązaniem. W MOPS są trzy poziomy pracy 
socjalnej, od podstawowego działania do pomocy indy-
widualnej. Myślenie instytucjonalne o młodych kobietach 
nie ma przyszłości. Nie ma moŜliwości ochrony osób 
zamkniętych w getcie przed negatywnymi wzorcami. 
Przekazał takŜe radnym publikację pt.: „Asystentura 
rodziny. Analiza efektywności specjalizacji pracy socjal-
nej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni 
- Rodzina bliŜej siebie”. Radny B. KrzyŜankowski 
stwierdził, Ŝe dla części rodzin te negatywne wzorce 
nadal istnieją tylko w znacznie gorszych warunkach w 
schronisku „Alter Ego” i Ŝe nie było Ŝadnych przeciw-
wskazań jego zdaniem, aby sukcesywnie usamodzielniać 
mieszkanki DSM. Przedstawiciele MOPS wyrazili od-
mienne zdanie. Radny zachęcał do szerszej dyskusji na 
temat tworzenia systemu opieki nad samotnymi matkami, 
który na pewno moŜna uczynić lepszym. Przewodnicząca 
komisji poprosiła radnego o przedstawienie pisemne 
konkretnych propozycji w sprawie poprawy systemu. 
Wiceprezydent M. Guć powtórzył, Ŝe obecnie pomoc 
trafia do potrzebujących w sposób indywidualny, ukie-
runkowany na konkretny, niepowtarzalny przypadek. 
Polecił takŜe artykuł pani Ryszardy Sochy w „Polityce” 
(Domy dla samotnych matek to zły pomysł. Domy bez 
wyjścia) .  
Ad 5. Brak wniosków.  
Ad 6. Kolejne posiedzenie odbędzie się 16 listopada 2011 
r., godz. 17.30, natomiast 23 listopada, po sesji, odbędzie 
się posiedzenie komisji poświęcone zaopiniowaniu pro-
jektu budŜetu na rok 2012.  
Na tym posiedzenie zakończono 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 16 listopada: 
 
Porządek obrad: 

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

na sesję RMG. 
5. Korespondencja, wolne wnioski. 
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca Danuta 
Reszczyńska powitaniem zebranych i stwierdzeniem 
kworum. 
Ad 2. Porządek obrad powiększono o zaopiniowanie 
projektu uchwały wprowadzonej aneksem do porządku 
obrad sesji w sprawie środków PFRON, a takŜe o wystą-
pienie pani Anny Bączkowska, dyrektor prywatnego 
Ŝłobka. Porządek ze zmianami został przyjęty jednogło-
śnie. 

Ad 3. Protokół z posiedzenia w dniu 19 października br. 
został przyjęty bez zmian. Przewodnicząca prosiła człon-
ków komisji, aby uwagi do protokółów przesyłać drogą 
elektroniczną – dyskusji poddawane będą tylko sprawy 
kontrowersyjne.   
Ad 4. Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki przedstawił 
projekty uchwał w sprawach dotyczących budŜetu: 
- zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2011 – opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 
02.02.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej dla Miasta Gdyni na lata 2011–2022 – opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/90/11 RMG 
z 23 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych omówiła prze-
wodnicząca Komisji, po czym projekt uchwały zaopi-
niowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 5. Pani Anna Bączkowska, dyrektor niepublicznego 
Ŝłobka „U Cioci Kloci” na ul. Poziomkowej przedstawiła 
problemy związane z funkcjonowaniem prywatnej pla-
cówki. śłobek jest pierwszą i na razie jedyna tego typu 
placówką prywatną zarejestrowaną w Gdyni. W placów-
ce przebywa do 20 dzieci, doprowadzane z rejonu Dą-
browy, równieŜ z Witomina, Wielkiego Kacka, a nawet z 
Gdańska. Koszt pobytu dziecka uzaleŜniony jest od ilości 
godzin spędzonych w Ŝłobku (500 – 600 zł.). Zapotrze-
bowanie jest większe niŜ ilość miejsc. Istnieje moŜliwość 
rozbudowy budynku. Pani dyrektor zwróciła się do rad-
nych o rozwaŜenie rozszerzenia uchwały dot. dotacji 
celowych dla jednostek o Ŝłobki prywatne. Według roz-
mówczyni niektóre gminy dotują Ŝłobki w wysokości 
kilkuset złotych na dziecko. Koszty prowadzenia pla-
cówki są bardzo wysokie – w Ŝłobku gminnym to kwota 
ok. 900 zł./dziecko. Ponadto pani dyrektor pytała, dla-
czego gmina nie wzięła udziału w konkursie dla gmin, w 
którym moŜna było pozyskać fundusze na wyposaŜenie, 
remont bądź rozbudowę Ŝłobków, czy przystąpi do kon-
kursu w przyszłości?  
Odpowiedzi udzieliła pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel, 
która podkreśliła dobrą współpracę z panią dyrektor, a 
takŜe zadeklarowała dalszą pomoc. Wyjaśniła sposób 
ubiegania się o dotacje (tu placówki muszą same zaini-
cjować sprawę odpowiednim wnioskiem), postępowanie 
Miasta wobec powstających Ŝłobków niepublicznych 
(trzyletni okres dostosowawczy), politykę budŜetową w 
tym zakresie (planowanie wydatków po końcowym 
ustaleniu ilości działających podmiotów) oraz przedsta-
wiła plusy i minusy finansowania „niepodległych” pla-
cówek (brak wpływu na odpowiednią rekrutację, na 
opłatę Ŝądaną od rodzica, na nabór dzieci tylko rodziców 
pracujących).  
Pani dyrektor podkreśliła, Ŝe pracę w Ŝłobku wykonuje z 
pasją, zapewnia dzieciom lepszą opiekę niŜ przewiduje 
ustawa (m.in. więcej opiekunek). Pomimo ciągłego sa-
mokształcenia i poszukiwania informacji, pozyskiwanie 
dodatkowych środków jest trudne i pracochłonne, a na 
zatrudnienie dodatkowej osoby brak środków.  
Pani Wiceprezydent tematu nie zamyka, ale nie moŜe w 
chwili obecnej złoŜyć Ŝadnych deklaracji. 
Ad 5. Kolejne posiedzenie: 14 grudnia br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
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Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 17 listopada: 
 
Posiedzenie wspólne z Komisją Samorządności Lokalnej 

i Bezpieczeństwa 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wno-

szonych na sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji Marcin 
Wołek. 
Ad 2. Zmianę uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011 
omówiła pani Alicja Helbin, z-ca skarbnika MG. Po 
zapewnieniu radnych, Ŝe zmiany harmonogramu prac 
przy budowie PPNT nie wpłyną na ostateczne opóźnienie 
pełnej realizacji, ani nie wpłyną na przepływ środków 
unijnych, projekt uchwały w tej sprawie został zaopinio-
wany pozytywnie w głosowaniu: 5/0/1.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr IV/61/11 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2011 – 2022 takŜe zaopiniowano pozytywnie w głosowa-
niu: 5/0/1. 
Następnie radny Bartosz Bartoszewicz, dotychczasowy 
Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, 
omówił projekty uchwał w sprawach: zmiany Wielolet-
niego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organiza-
cjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 (opinia pozy-
tywna: 6/0/0) oraz  uchwalenia Programu współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2012 (opinia pozytywna: 6/0/0).  
Naczelnik Wydziału Dochodów Stanisław Zachert przed-
stawił projekty uchwał w sprawach: ustalenia wysokości 
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 
na parkingu strzeŜonym oraz przejęcia na własność Gmi-
ny pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni. Oba 
projekty zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0.  
Kolejnym prezenterem projektów uchwał był dyrektor 
ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski, który przedstawił 
uchwały w sprawach:  wyraŜenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budŜetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na 
okres 4 lat – opinia pozytywna: 6/0/0 oraz określenia 
przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udo-
stępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom 
publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warun-
ków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich – opinia 
pozytywna: 7/0/0. 
Następnie Wiceprezydent dr inŜ. Marek Stępa omówił: 
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki 
Kack w Gdyni, rejon ul. Nowej Kielnieńskiej (opinia 
pozytywna: 7/0/0) oraz przystąpienie do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
Mola Rybackiego (opinia pozytywna: 6/0/1). 
Projekty uchwał w sprawach dot. gospodarki mieniem 
komunalnym przedstawił Wiceprezydent Bogusław 

Stasiak. Projekty zaopiniowano pozytywnie w głosowa-
niach:  
- w sprawie zasad oddawania w dzierŜawę nieruchomości 
gminnych oraz ich obciąŜania – 7/0/0,  
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Miasta 
Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Chabrowej – 7/0/0, 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni własności nieruchomości – 7/0/0, 
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do 
projektu pn. Dynamika morskiego rynku pracy i atrak-
cyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku 
(SB Professionals) w ramach Projektu Współpracy 
Transgranicznej Południowy Bałtyk – 7/0/0. 
Ad 3. Protokół z dnia 25 października br. został przyjęty 
bez uwag. 
Ad 4. kolejne posiedzenie odbędzie się 23.11.2011 r. 
godz. 9.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 21 listopada: 
 
Porządek: 

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

sesję, 
4. Zaopiniowanie projektu budŜetu Miasta na 

2012 rok. 
5. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgło-
szono. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – projekt 
zreferował skarbnik Miasta. Opinia pozytywna 
– 4/0/0 

2. zmian WPF – opinia pozytywna – 5/0/0. 
3. program ochrony zabytków w Gdyni – projekt 

zreferował Miejski Konserwator Zabytków, dr 
R. Hirsch. Opinia pozytywna – 5/0/0. 

Ad. 4 
Projekt budŜetu gminy na 2012 r. przedstawił skarbnik 
miasta K.Szałucki, podkreślając szybkie tempo wzrostu 
dochodów i wydatków w roku 2012. Dochody – 
1.174.551.522 zł, wydatki – 1.306.564.183 zł.  
Komisja zaopiniowała projekt w dziale 921 – kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego. BudŜet kultury wynika 
z dotacji i przysługujących limitów na rok 2012. Ze 
szczegółowym programem dochodów i wydatków w 
poszczególnych jednostkach kultury komisja zapoznała 
się na wcześniejszych posiedzeniach, akceptując propo-
zycje. Na obecnym spotkaniu komisja nie sformułowała 
Ŝadnych dodatkowych wniosków budŜetowych. 
Naczelnik Wydziału Kultury omówił plan budŜetu wy-
działu na 2012 rok. Zamierzenia nie ulegają zmianie, 
pozostając na poziomie ubiegłorocznych, nowych zadań 
nie przewiduje się.  
Opinia do projektu budŜetu 2012 w dziale 921 pozytywna 
– 5/0/0. 
Ad. 5 
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Następne posiedzenie – 12 grudnia, godz. 17.00 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 23 listopada: 
 
Posiedzenie poświęcone omówieniu projektu budŜetu 
MG na rok 2012, rozpoczęło się częścią wspólną dla 
dwóch komisji: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. 
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG kolejno omówił 
ogólną konstrukcję budŜetu, stopień jego zrównowaŜenia, 
planowany poziom wpływów i wydatków oraz moŜliwe 
zagroŜenia ich wykonania, czyli mocne i słabe strony 
budŜetu. Podkreślił pewność wykonania zadań dofinan-
sowywanych z funduszy unijnych.   
Kolejna część posiedzenia odbyła się juŜ bez udziału 
drugiej komisji, a rozpoczęła ją wypowiedź pani Wice-
prezydent Ewy Łowkiel, która przedstawiła syntetyczną 
informację na temat wydatków na opiekę zdrowotną. 
Wydatki zostały zaplanowane na podobnym do 2011 r. 
poziomie. Na prośbę radnego Bogdana KrzyŜankowskie-
go pani Wiceprezydent udzieliła wyjaśnień w sprawie 
wydatków i wpływów tzw. „kapslowego” (tylko profilak-
tyka antyalkoholowa). Radny zapytał takŜe o zgłaszany 
wcześniej wniosek w sprawie realizacji programu profi-
laktycznego dot. nowotworów dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego. Program miał być skierowany do określo-
nej grupy wiekowej, informowanej i zapraszanej pisem-
nie. Pani Wiceprezydent rozpatrzy moŜliwość rozszerze-
nia planowanego programu o wskazane działania. Zachę-
cała takŜe radnych do zapoznania się z ofertą programów 
profilaktycznych organizowanych za pośrednictwem 
innych jednostek, np. wydziału edukacji lub Referatu ds. 
Osób Niepełnosprawnych.  
Następnie głos zabrała pani dyrektor MOPS Mirosława 
Jezior, wspierana przez księgowego MOPS Roberta 
Cymana, przedstawiając załoŜenia budŜetu na rok 2012 w 
zakresie pomocy społecznej. Zaplanowane finanse pozo-
stają na poziomie roku 2011, ale niestety juŜ trzeci rok 
gmina otrzymuje coraz więcej obowiązków w zakresie 
pomocy społecznej. WdroŜenie tylko ustawy o pieczy 
rodzinnej to koszt ok. 5 mln, które Gdynia musi znaleźć, 
bowiem nie otrzyma na to dotacji celowej z budŜetu 
państwa. Radny B. KrzyŜankowski powrócił do tematu 
samotnych matek, poruszanego na poprzednich posiedze-
niach. UwaŜa, Ŝe oferta miasta skierowana do tych kobiet 
jest niepełna. Prosił o informację, ile kosztowałoby od-
tworzenie Domu Samotnej Matki, jakie środki są przeka-
zywane organizacjom pozarządowym na opiekę nad 
samotnymi i bezdomnymi matkami, jaki jest koszt na 
osobę tego projektu. Pan R. Cyman wyjaśnił, Ŝe opieka 
sprawowana przez organizacje pozarządowe nad ta grupą 
bezdomnych to część większej całości. Środki przekazy-
wane organizacji związane są z zakresem świadczonych 
usług i ofertą złoŜoną w konkursie, ale rozliczenie doty-
czy wydatków na konkretną osobę. Radny B. KrzyŜan-
kowski wyraził obawę, Ŝe środki z funduszu reintegra-
cyjnego sa za małe i Ŝe samotne matki nie będą chciały 
korzystać z tymczasowego pobytu w domu prowadzonym 
przez Alter Ego. Pani dyrektor zapewniała, Ŝe dzięki 
specjalistycznej opiece, fachowej pomocy i elastycznym 
zasadom system opieki jest w stanie pomóc kaŜdej matce, 
jednocześnie nie tworząc środowisk patogennych.  

Zakończono dyskusję i zaopiniowano projekt budŜetu na 
rok 2012 w głosowaniu: 5/0/1. 
Kolejne spotkanie ustalono na 14 grudnia 2011 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 23 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.2. – w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
wraz z autopoprawką – projekt zreferował skarbnik mia-
sta. Opinia pozytywna – 14/0/0. 
4.3. – w sprawie zmian WPF – opinia pozytywna – 
14/0/0. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 23 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wysłuchanie informacji na temat projektu bu-

dŜetu na rok 2012. 
3. Zaopiniowanie projektu budŜetu MG na rok 

2012. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Taraszkie-
wicz, wiceprzewodniczący komisji. 
Ad 2. Projekt budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 przed-
stawił prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG referując 
kolejno: poziom zrównowaŜenia budŜetu, czynniki decy-
dujące o wysokości dochodów i wydatków, mocne i słabe 
strony projektu. Omawiano dynamikę wpływów i wydat-
ków oraz dyskutowano na temat wdraŜania zasad znowe-
lizowanej ustawy, dyscyplinującej wydatki bieŜące gmi-
ny w zaleŜności od dochodów i tylko do ich wysokości.  
Ad 3. Projekt budŜetu zaopiniowano pozytywnie w gło-
sowaniu: 6/0/1. 
Ad 4. kolejne posiedzenie odbędzie się w stałym termi-
nie, przed sesją.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 12 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie nadania 
Medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

2. Pomnik Tadeusza Wendy. 
Ad. 1 
Do komisji w statutowym terminie (do 30 listopada) 
wpłynęły następujące wnioski: 

1. Wiesław Kapergren – 2 wnioski 
2. Jerzy Stanisław Fic 
3. Andrzej Kołodziej 
4. Irena Muszkiewicz-Herok, 
5. Ryszard Matyka. 

W głosowaniu tajnym członkowie komisji postanowili 
zarekomendować następujące osoby do nadania Medalu 
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im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i przygotować projekt 
uchwały na sesję styczniową: 

1. Andrzej Kołodziej – 4 głosy, 
2. Irena Muszkiewicz-Herok – 4 głosy, 
3. Ryszard Matyka – 4 głosy. 

Ad. 2 
Komisja zapoznała się z projektem pomnika inŜ. Tade-
usza Wendy. Komisja popiera pomysł wzniesienia po-
mnika; komisja prosi wnioskodawców, aby przy realiza-
cji koncepcji starannie dochowywali wszystkich obowią-
zujących formalności. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 13 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

5. Otwarcie posiedzenia. 
6. Zaopiniowanie projektów uchwał wno-

szonych na sesję RMG. 
7. Omówienie skargi pana Wojciecha Gołę-

biowskiego.  
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich po-

siedzeń komisji. 
9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia  

Ad 1. Posiedzenie otworzył powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji Marcin 
Wołek. 
Ad 2. Wiceprezydent dr inŜ. Marek Stępa w towarzystwie 
dyr. BPP p. Marka Karzyńskiego i pani kierownik Iwony 
Markesič omówił projekty uchwał w sprawach związa-
nych z zagospodarowaniem przestrzennym. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w 
Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dem-
bińskiego, składany z powodu konieczności dostosowa-
nia zapisów planu do stanu istniejącego w wyniku głoso-
wania uzyskał opinię pozytywną (6/0/0). 
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłu-
Ŝe w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic 
Adm. J. Unruga, Płka S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego, 
wywołała krótką dyskusję, dotyczącą rozwiązań komuni-
kacyjnych, związanych z  dojazdem do ul. Perłowej z ul. 
Kwiatkowskiego. Zwrócono takŜe uwagę na prawdopo-
dobne problemy w planowanych rozwiązaniach na skrzy-
Ŝowaniu ul. Unruga i Frezerów, ze względu na znajdującą 
się pod powierzchnią wysepki komorę ciepłowniczą. 
Przedstawiciele BPP wyjaśnili, Ŝe docelowo ul. Kwiat-
kowskiego zostanie poszerzona (po dwa pasy w kaŜdą 
stronę) i obsługiwać będzie port lotniczy, stąd brak moŜ-
liwości dowiązania do niej bocznych, wewnętrznych ulic 
ze względu na duŜe natęŜenie ruchu. Projekt uchwały 
zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4/0/1. 
Wyjaśnienia w sprawie wezwania do usunięcia narusze-
nia prawa złoŜonego przez osoby fizyczne (w tyt. uchwa-
ły - 26 nazwisk) dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze św. 
Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 
Lutego i Świętojańskiej, przedstawił dyr. M. Karzyński 
rekomendując nie uwzględnienie wezwania. Projekt 
uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 
3/1/1.Pozytywną opinię (głosowanie: 5/0/0) uzyskał takŜe 

projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 17 listopada 
2011 roku złoŜonej przez Krystynę Pomorską na uchwałę 
nr XIII/246/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 
2011 roku w  sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie 
Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i 
Dickmana.  
Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia dokumentu „Zintegrowany Plan Zrów-
nowaŜonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakre-
sie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługo-
wych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZI-
PROM)”, oraz Raportu z wynikami konsultacji społecz-
nych ZIPROM. Omawiany Plan, spójny ze strategią 
rozwoju miasta, opracowany został na potrzeby realizacji 
planowanych na terenie Gdyni inwestycji z udziałem 
środków europejskich. Środki te zostaną pozyskane w 
ramach inicjatywy JESSICA - instrumentu inŜynierii 
finansowej, który umoŜliwia wykorzystanie części finan-
sowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwe-
stycji (poŜyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w pro-
jekty inwestycyjne realizowane w ramach  partnerstwa 
publiczno – prywatnego oraz w innych projektach miej-
skich objętych zintegrowanymi planami zrównowaŜone-
go rozwoju obszarów miejskich (ZIPROM). Projekt 
dokumentu ZIPROM był poddany konsultacjom społecz-
nym o charakterze publicznym (mieszkańcy, rady dziel-
nic, org. pozarządowe). Przeprowadzone konsultacje 
społeczne udokumentowano poprzez sporządzenie: wy-
kazu uwag wniesionych do projektu ZIPROM, ich roz-
strzygnięcia oraz raportu z wynikami konsultacji spo-
łecznych. Odpowiadając na wątpliwości co do braku w 
planie m.in. dzielnic północnych, Wiceprezydent wyja-
śnił, Ŝe opracowanie oparto na konkretnych propozycjach 
potencjalnych inwestorów zatem jest to odpowiedź na 
gotowość realizacyjną. Zdaniem wiceprezydenta, plan 
jest dokumentem otwartym – w kaŜdej chwili moŜna go 
poszerzyć, gdy powstanie szansa na urealnienie konkret-
nego przedsięwzięcia. Zgłoszonych zostało 6 projektów, 
które mogą między sobą konkurować o środki, gmina 
jednak nie będzie występować w roli cenzora zgłoszeń. 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowa-
niu: 3/0/2. 
Ad 3. Dokumenty w sprawie skargi pana Wojciecha 
Gołębiowskiego radni otrzymali pocztą elektroniczną, 
zapoznali się z przedmiotem sprawy i stwierdzili, Ŝe 
konieczne jest spotkanie się z Naczelnikiem Wydziału 
Nieruchomości i Polityki Gospodarczej. O opinie w tej 
sprawie poproszony zostanie takŜe p. dyrektor BPP.  
Ad 4. Protokół z posiedzenia w dniu 17 listopada 2011 
został przyjęty bez uwag w głosowaniu: 5/0/0, protokół z 
dnia 23 listopada 2011 r. takŜe został przyjęty bez zmian 
w głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 5. Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 grudnia o 
godz. 10.45. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2011-11-15: 
 
4069/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

na zakup usługi digitalizacji zbioru kart wy-
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nagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni i innych jednostek, przechowywa-
nych w archiwum Urzędu Miasta Gdyni 

4070/11/VI/S - określenie przesyłek nieotwieranych 
przez punkt kancelaryjny 

4071/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 
r. szkolenia na temat: „Zawieranie i rozli-
czanie umów cywilnoprawnych” 

4072/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 3808/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
18.10.2011 w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na 
przeprowadzenie szkolenia okresowego 
dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Miast Gdyni na stanowiskach administra-
cyjno – biurowych 

4073/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 
r. szkolenia na temat: „Dokumentacja pro-
jektów unijnych – archiwizowanie, obieg i 
kontrola dokumentacji własnej oraz doku-
mentów księgowych związanych z realiza-
cją projektów unijnych 

4074/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek połoŜonych w obrę-
bie etapu III projektowanego pasa drogo-
wego ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 

4075/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/397/UI/142/W/2011 z dnia 11.08.2011r 
na wykonanie roboty budowlanej: „budowa 
kaplicy pogrzebowej ZCK przy ul. Witomiń-
skiej w Gdyni” 

4076/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umów nr KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 
05.11.2010 r. i nr 376/UI/130/W/2011 z 
dnia 27.07.2011 r. na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa ul. śukowskiej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

4077/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną: „Przebudowa 
skrzyŜowania ul. Północnej z ul. Chylońską 
w Gdyni 

4078/11/VI/U - zawarcia porozumienia z Telekomu-
nikacją Polska S. A. na przejęcie gwarancji 
dla wykonanego zadania budowy ścieŜki 
rowerowej w ul. Rdestowej w Gdyni 

4079/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie końcowego 
podziału nieruchomości i wykazu zmian 
gruntowych 

4080/11/VI/U - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy cesji wierzytelności zgodnie z § 17 ust. 
3 umowy nr KB/562/UI/201-W/2011 z 
25.10.2011 r. zawartej z Wykonawcą robót 
budowlanych „Rozwój Komunikacji Rowe-
rowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budo-
wa ścieŜek rowerowych w Gdyni” 

4081/11/VI/M - wykonanie odwodnienia terenu przy 
budynku zlokalizowanym przy ul. Partyzan-
tów 39 IV bl. w Gdyni 

4082/11/VI/M - wykonania wymiany instalacji c.o. w 
budynku mieszkalnym zlokalizowanym 
przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni 

4083/11/VI/M - modernizacji instalacji c.o. w lokalu 
komunalnym przy ul. Tatrzańskiej 5/5 w 
Gdyni 

4084/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 
9 mieszkaniach gminnych w budynkach 
zarządzanych przez Administrację Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

4085/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
drogowej do budynku mieszkalnym przy ul. 
Zamenhofa 1 w Gdyni na terenie gminnym 
będącym w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

4086/11/VI/M - usunięcia awarii instalacji centralne-
go ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 
przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni 

4087/11/VI/M - ustawienia trzech kontenerów na 
odpady celem wykonania usług sanitar-
nych w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. 
Abrahama 60 w Gdyni 

4088/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu miesz-
kalnym w budynku mieszkalnym przy ul. 
Krofeya 9 w Gdyni 

4089/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu miesz-
kalnym w budynku mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 16 w Gdyni 

4090/11/VI/M - prac wentylacyjnych oraz uszczel-
nienia przewodów kominowych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 A w 
Gdyni 

4091/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu miesz-
kalnym nr 2 w budynku mieszkalnym przy 
ul. Pawiej 13 D w Gdyni 

4092/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu miesz-
kalnym nr 4 w budynku mieszkalnym przy 
ul. Pawiej 13 C w Gdyni 

4093/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu miesz-
kalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy 
ul. Pawiej 24 w Gdyni 

4094/11/VI/M - dokonania oplombowania licznika 
energii elektrycznej i licznika gazowego w 
lokalu mieszkalnym nr 22 i przy ul. Śląskiej 
51 b w Gdyni 

4095/11/VI/M - prac wentylacyjnych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Stoigniewa 23 w 
Gdyni 

4096/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu miesz-
kalnym nr 2 oraz remontu nasad komino-
wych w budynku mieszkalnym przy ul. 
Leszczynki 155 w Gdyni 

4097/11/VI/M - wykonania prac wentylacyjnych w 
budynku mieszkalnym przy ul. Dembiń-
skiego 14 I w Gdyni 

4098/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Nowo-
dworskiego 10 w Gdyni (działka nr 52 KM 
17) 

4099/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu miesz-
kalnym w budynku mieszkalnym przy ul. 
śarnowieckiej 1 w Gdyni 

4100/11/VI/M - zaizolowania przewodu dymowego 
ponad dachem w budynku mieszkalnym 
przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni 

4101/11/VI/M - remontu schodów na terenie gmin-
nym przy ul. Legionów 17 w Gdyni 
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4102/11/VI/M - usunięcia awarii na terenie gminnym 
przy budynku mieszkalnym ul. Dickmana 
22 w Gdyni 

4103/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. świro-
wej 43 w Gdyni (działka nr 12 KM 13) 

4104/11/VI/M - przedłuŜenia przewodów dymowych 
w budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 
1 a w Gdyni 

4105/11/VI/M - wykonania instalacji odlodzeniowej 
rur spustowych w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Widnej 10 w Gdyni 

4106/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Sportowej 14 w Gdyni 

4107/11/VI/M - wykonania ogrodzenia nieruchomo-
ści gminnej przy ul. Warszawskiej 11 w 
Gdyni 

4108/11/VI/M - wykonania prac wentylacyjnych w 
budynku mieszkalnym przy ul. Dembiń-
skiego 14 II w Gdyni 

4109/11/VI/M - wykonania prac wentylacyjnych w 
budynku mieszkalnym przy ul. Dachnow-
skiego 38 w Gdyni 

4110/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3326/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
13.09.2011 r. w sprawie objęcia udziałów 
w kapitale zakładowym Pomorskiego Re-
gionalnego Funduszu Poręczeń Kredyto-
wych Sp. z o.o 

4111/11/VI/M - ogłoszenia oraz akceptacji treści 
regulaminu Konkursu na opracowanie wzo-
ru „Pamiątki z Gdyni” 

4112/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie reklamy elektronicznej pro-
mującej miasto 

4113/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/311/93 z dnia 19.10.1993 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod placem targowym –
stragan 16/7 

4114/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczo-
nej pod drogę publiczną (dz. 321/23) 

4115/11/VI/M - wyraŜenia zgody i określenia warun-
ków ustanowienia słuŜebności gruntowej 
na rzecz Gminy Miasta Gdynia/ ul. Śnia-
deckich 4 

4116/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

4117/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4118/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4119/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4120/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.20.2010) 

4121/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3182/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni dnia 30 sierp-
nia2011 roku w sprawie: ustalenia ceny 
oraz ogłoszenia wykazu lokalu uŜytkowego 
– garaŜu, stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdynia, połoŜonego przy ul. Korze-
niowskiego 25A przeznaczonego do 
sprzedaŜy na rzecz Najemcy w trybie bez-
przetargowym 

4122/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie materiałów 
promujących Gdyńskie Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości 

4123/11/VI/M - sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w zarządzeniu Nr 
3835/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 18 października 2011 roku w spra-
wie określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ulicy Adm.J Unruga i Kuśnierskiej 

4124/11/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej 
4125/11/VI/S - zmiany paragrafu 3 w Zarządzeniu 

Prezydenta Miasta Gdyni nr 3673/11/VI/S z 
dnia 4 października 2011 r. 

4126/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy dotyczą-
cej dostawy, instalacji i wdroŜenia systemu 
do obsługi dziennika elektronicznego dla 
60 placówek oświatowych w Gdyni, reali-
zowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

4127/11/VI/S - wyraŜenia zgody na kontynuację 
ubezpieczenie samochodu słuŜbowego 
marki śuk A 16 w 2011roku 

4128/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
569/2011/VI/S w sprawie przeznaczenia 
środków na pokrycie kosztów uczestnictwa 
Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w 
Forum Przewodniczących Rad Gmin i Po-
wiatów Pomorza 

4129/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3988/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
02.11.2011 r. dotyczącego udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wymiany stolarki okiennej w lo-
kalu uŜytkowym w budynku przy ul. Abra-
hama 68 w Gdyni 

4130/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

4131/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na k.m. 22 ja-
ko działka nr 339/1 i 339/2 przeznaczonych 
pod budowę sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej a docelowo pod drogę pu-
bliczną 

4132/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/501/UI/176/W/2011 z dnia 28.09.2011 
r. dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja 
ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni” 

4133/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na km 22 ob-
ręb Wiczlino jako działki nr: 337/35, 337/36 
i 337/37 - przeznaczonej pod budowę sieci 
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wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ob-
szarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej 
i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarz-
nieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę 
publiczną 

4134/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk teczek do listu okolicznościowego 

4135/11/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2012 na dostawę energii 
cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

4136/11/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2012 na dostawę wody i od-
prowadzanie ścieków dla budynku Urzędu 
Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 

4137/11/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 
2012 na poczet naleŜności wynikających z 
usługi dystrybucji energii elektrycznej na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

4138/11/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 
2012 na poczet rozliczania kosztów eks-
ploatacyjnych oraz mediów dotyczących 
lokali uŜytkowanych przez UMG przy ul. 
Partyzantów 42, ul. Armii Krajowej 44, ul. 3 
Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. 
Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz 
ul. Świętojańskiej 39 w Gdyni w 2012 roku 

4139/11/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2012 na dostawę mediów do 
pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 291a w 
Gdyni – zajmowanych przez StraŜ Miejską 

4140/11/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2012 na dostawę mediów do 
pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 
10 w Gdyni - zajmowanych przez StraŜ 
Miejską 

4141/11/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2012 na dostawę mediów do 
pomieszczeń przy ul. śeglarzy 7 w Gdyni - 
zajmowanych przez StraŜ Miejską 

4142/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 
34 na gruncie stanowiącym własność Gmi-
ny Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 36 na 
działkach nr 1059/148 i 1061/136, KM 53, 
obręb Gdynia 

4143/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 

4144/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
pokrycie kosztów tyt. zwrotu poŜyczki wraz 
z odsetkami i kosztami sądowymi 

4145/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4146/11/VI/M - zmiany umowy dzierŜawy nr 
MG/229/D/2009 przedmiotem której jest 
zabudowana nieruchomość połoŜna przy 
Pl. Kaszubskim 1A 

4147/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 193.000 EUR na usługę nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania robót budowla-
nych pn: „Rozbudowa skrzyŜowania ulic 

Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy 
Okrzei w Gdyni” 

4148/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania: „Przebudowa skrzyŜowania ul. 
Północnej z ul. Chylońską w Gdyni” 

4149/11/VI/K - przedłoŜenia RM i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej projektu uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
m. Gdyni na lata 2012 – 2022 oraz projektu 
uchwały budŜetowej m. Gdyni na 2012 rok 
wraz z uzasadnieniem i materiałami okre-
ślonymi w uchwale RM Gdynia nr 
XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwały budŜetowej m. Gdyni 

4150/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup roślin cebulo-
wych i ich dostawę 

4151/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
3825/11/VI/S w sprawie przekazania środ-
ków finansowych na bilety autobuso-
we/trolejbusowe do celów słuŜbowych dla 
pracowników UM Gdyni 

4152/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup wyciera-
czek wejściowych na potrzeby UM Gdyni 

4153/11/VI/S - wyraŜenia zgody na dostosowanie 
dwóch istniejących fasad aluminiowych w 
elewacji do klap oddymiających w budynku 
UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 

4154/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wymianę roślin cebulo-
wych, dostawę materiału roślinnego na po-
trzeby Tymczasowego Ośrodka Opie-
kuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 oraz 
wykonania dokumentacji odbiorowej na 
podstawie decyzji dotyczących nasadzeń 
rekompensujących na terenie Gdyni 

4155/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w 
Gdyni 

4156/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegające na doradztwie finan-
sowym w procesie przygotowania odpo-
wiedzi na pytania Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów z 7.10.2011 r. doty-
czące wniosku prezydenta m. Gdyni z 25 
sierpnia 2011 r. dotyczącego wydania opi-
nii w sprawie wsparcia udzielanego Porto-
wi Lotniczemu Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. 

4157/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie ewidencji i 
dokumentacji reklam zewnętrznych na 
elewacjach budynków w Śródmieściu Gdy-
ni 

4158/11/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 

4159/11/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego w konkur-
sie na realizację zadań dotyczących dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców Gdyni 
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4160/11/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na obsługę 
UM Gdyni w zakresie sprzedaŜy biletów na 
zagraniczne przewozy pasaŜerskiego oraz 
krajowe przewozy lotnicze 

4161/11/VI/P - zakupu płyt DVD z filmem dokumen-
talnym „Pamięć. Tajemnice lasów Piaśni-
cy” 

4162/11/VI/R - zatwierdzenia składów komisji oce-
niających wnioski składane do konkursów 
dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz 
„Piękna dzielnica” 

4163/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2011 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 
zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tu terapii zajęciowej 

4164/11/VI/R - zawarcia umowy w sprawie realizacji 
zadania w zakresie pomocy społecznej na 
zakupie wyposaŜenia do pracowni w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni 
przy ul. Wąsowicza 3 

4165/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów „V Miejskiego Konkursu Poezji i 
Piosenki Patriotycznej” organizowanego 
przez SP Nr 26 

4166/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania „Gdyńska Szkoła Niewydolności 
Serca” 

4167/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania z zakresu profilaktyki uzaleŜnień: 
„Profilaktyka przez sport” 

4168/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla 
osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin 
i opiekunów 

4169/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Ochrona zdrowia i edukacja 
zdrowotna w warunkach domowych dla 
przewlekle chorych na SM 

4170/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Pomoc dzieciom z ADHD i ich ro-
dzinom 

4171/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu 
nietrzymaniu moczu /NTM 

4172/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Warto być – program wsparcia i 
rehabilitacja dla osób chorych z chorobą 
otępienną oraz ich rodzin i opiekunów 

4173/11/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród 
dla laureatów międzyszkolnego konkursu 
historycznego pt: „Józef Piłsudski – jego 
związki z morzem i Gdynią” organizowa-
nego przez IX LO w Gdyni 

4174/11/VI/O - zakupu keyboardu dla MDK w Gdyni 
z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia pla-
cówki 

 
2011-11-16: 

 
4175/11/VI/M - aneksu do umowy dzierŜawy zawar-

tej pomiędzy Marią JaŜdŜewską a Gminą 
Miasta Gdyni 

 
2011-11-17: 

 
4176/11/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 

Zarządzenie NR 3818/11/VI/P z dnia 
18.10.2011r. 

4177/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Opieka hospicyjna dla terminalnie 
i nieuleczalnie chorych 

4178/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Prowadzenie punktu konsultacyj-
nego dla osób uzaleŜnionych i współuza-
leŜnionych i ich rodzin 

 
2011-11-22: 

 
4179/11/VI/P - zatwierdzenia preliminarza wydatków 

związanych z udziałem Gminy Gdynia w 
Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler 
Woche 2012” 

4180/11/VI/P - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego o wsparcie lub powie-
rzenie zadań z zakresu kultury w 2012 ro-
ku, ogłoszonego zarządzeniem nr 
3894/2011/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 25 października 2011 r. 

4181/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Gdynianka” 

4182/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem 
„Wybrałem zdrowe Ŝycie” 

4183/11/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
193.000 EUR na udzielenie kredytu długo-
terminowego w wysokości do 140 mln zł z 
przeznaczeniem na finansowanie plano-
wanego 

4184/11/VI/S - akceptacji wyniku postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę prasy 
codziennej i czasopism specjalistycznych 
dla Urzędu Miasta Gdyni 

4185/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Budowa parkingu na potrzeby Komi-
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sariatu Policji przy ulicy Chwarznieńskiej 4 
w Gdyni” 

4186/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z realizacją zadania: „adaptacja 
pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 na 
filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni” 

4187/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
pn.: „Budowa odwodnienia liniowego w uli-
cy Aragońskiej 60 i 62 w Gdyni wraz z od-
tworzeniem nawierzchni”. 

4188/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

4189/11/VI/S - przeprowadzenia serwisu i konser-
wacji bramy garaŜowej w budynku będą-
cym w uŜytkowaniu Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

4190/11/VI/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego 
nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie Regulaminu Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych 

4191/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup i dostawę 
zestawów do udzielania pierwszej pomocy 
oraz szkolenie pracowników z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy do 14.000 
EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferentów 

4192/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4193/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4194/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4195/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4196/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4197/11/VI/M - prac remontowych w gminnym loka-
lu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17 w 
Gdyni 

4198/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni 

4199/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Kapitańskiej 16 w Gdyni 

4200/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
korytarzach piwnicznych w gminnym bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 
w Gdyni 

4201/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 41 przy ul. 
Świętojańskiej 139 w Gdyni 

4202/11/VI/M - wymiany zaworów gazowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zamenhofa 13 w Gdyni 

4203/11/VI/M - wykonania inwentaryzacji powyko-
nawczej wraz ze świadectwem charaktery-
styki energetycznej dla dwóch odrębnych 
lokali mieszkalnych przy ul. Śląskiej 51 b w 
Gdyni 

4204/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich z ociepleniem stropodachu 
oraz przemurowaniem kominów w budynku 
mieszkalnym przy ul. Wąskiej 36 w Gdyni 

4205/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich oraz przemurowania komina 

w budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 
11 w Gdyni 

4206/11/VI/M - wykonania warstwy termoizolacyjnej 
ściany szczytowej budynku mieszkalnego 
przy ul. Jęczmiennej 4 w Gdyni 

4207/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki podziemnego składu opału przy 
ul. Okrzei 14 w Gdyni 

4208/11/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
śarnowieckiej 1 w Gdyni 

4209/11/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Dachnowskiego 21 w Gdyni 

4210/11/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Dachnowskiego 38 w Gdyni 

4211/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
drogowej przy budynku mieszkalnym przy 
ul. Zamenhofa 14 w Gdyni na terenie 
gminnym będącym w zarządzie Admini-
stracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

4212/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Gniewskiej 26 w Gdyni 

4213/11/VI/M - rozbiórki budynku gospodarczego na 
terenie nieruchomości przy ul. Wrocław-
skiej (działki nr 57/30 i 58/30) w Gdyni 

4214/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego na 
terenie nieruchomości przy ul. Chylońskiej 
178 B w Gdyni 

4215/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Warszawskiej 11 Gdyni 

4216/11/VI/M - wykonania remontu sanitariatu na 
parterze w budynku uŜytkowym przy ul. 
Białostockiej 3 w Gdyni 

4217/11/VI/M - zabezpieczenia kosztów zuŜycia 
energii elektrycznej niezbędnej do ogrzania 
nowopowstałych pomieszczeń tymczaso-
wych w gminnych budynkach przy ul. We-
sołej 5 i Krośnieńskiej 11 w Gdyni 

4218/11/VI/M - likwidacji byłego podziemnego skła-
du opału znajdującego się pomiędzy bu-
dynkami mieszkalnymi przy ul. Gen. Macz-
ka 2-6 i 8-10 w Gdyni 

4219/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych 
z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowych (WAM) 

4220/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. Syro-
komli 8 m 13/ 

4221/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. Syro-
komli 8 m 12 / 

4222/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/414/92 z dnia 21.10.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod placem targowym –
pawilon nr343 

4223/11/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
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193.000 EUR, na montaŜ i demontaŜ ele-
mentów identyfikacji graficznej zleconej 
przez Miasto Gdynię oraz wykonywanie 
transparentów/banerów z nadrukiem na 
potrzeby imprez z miejskiego kalendarza 
imprez w 2012 roku 

4224/11/VI/U - wyraŜenia zgody na organizację 
lunchu w dniu 30 listopada 2011r. dla 
uczestników konferencji projektu BOTH-
NIAN GREEN LOGISTIC CORRIDOR 

4225/11/VI/U - wyraŜenia zgody na wykonanie tłu-
maczenia ekspertyzy na język angielski w 
ramach zadań realizowanych w projekcie 
INTERFACE 

4226/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 
2011r szkolenia na temat: „Podatek do-
chodowy od osób fizycznych-aktualności i 
projektowane zmiany na 2012 r.” 

4227/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania blankietów do kart świątecz-
nych 

4228/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania kart świątecznych 

4229/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektu i druk 
gdyńskich kalendarzy planszowych na rok 
2012 

4230/11/VI/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

4231/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

4232/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37 
B przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony 

4233/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37 
B przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony 

4234/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na budowę odwodnienia li-
niowego w ulicy Aragońskiej 60 i 62 w 
Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni 

4235/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

4236/11/VI/P - dokonania zmian w umowach: nr 
KB/786/PON/5/W/2010 zawartej dnia 
30.12.2010r. i nr KB/787/PON/6/W/2010 
zawartej dnia 30.12.2010r. pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdynia a Fundacją Ochrony 
Praw Dziecka 

4237/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem druŜyny z Zespołu Szkół nr 15 
w Gdyni na Turniej Finałowy Wojewódzkiej 
Gimnazjady MłodzieŜy Szkolnej w Uniho-
keju w Prabutach 

4238/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
obchodów 60-lecia istnienia MłodzieŜowe-
go Domu Kultury w Gdyni 

4239/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem uczniów z 26 gdyńskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na Woje-
wódzkie Finały Indywidualnych Mistrzostw 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w 
Pływaniu w Człuchowie 

4240/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na 
Międzynarodową Konferencję w Hadze w 
ramach współpracy z Fundacją THIMUN – 
Singapore 

4241/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród w I Międzyszkolnym Konkursie 
Przyrodniczo – Informatycznym „Myszka Z” 
organizowanego prze Szkołę Podstawową 
nr 40 w Gdyni 

4242/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
upominków dla uczestników XI Mistrzostw 
Gdyni szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w siłowaniu się na rękę organizo-
wanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i 
Elektronicznych w Gdyni 

4243/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Zespołu 
Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzego-
rzewskiej w Sopocie 

4244/11/VI/O - upowaŜnienia do przeprowadzenia 
kontroli w szkołach zarejestrowanych w 
ewidencji niepublicznych szkół lub niepu-
blicznych placówek oświatowych w Gdyni 

4245/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej, przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

4246/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej, przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

4247/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na skomponowanie muzyki 
do spotu promocyjnego miasta Gdyni 

4248/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Reja 14-16, prze-
znaczonego do sprzedaŜy w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego oraz po-
wołania komisji przetargowej 

4249/11/VI/K - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych na opłatę notarialną 

4250/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

4251/11/VI/P - organizacji imprezy mikołajkowej w 
dniu 6.12.2011 r. 

4252/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia-Witomino Radiostacja zabawy 
mikołajkowej 

4253/11/VI/S - zakupu akcesoriów straŜackich dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

4254/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę – audit ze-
wnętrzny w ramach nadzoru Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001:2008 w UM 
Gdyni 



13 
 

4255/11/VI/S - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w trybie przetargu nieograniczonego do 
193.000 EUR na dostawę bonów towaro-
wych w formie papierowej dla UM Gdyni 
oraz akceptację wyboru oferenta 

4256/11/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” 

4257/11/VI/S - powołania zespołu ds. weryfikacji 
opisu granic dzielnic miasta Gdyni 

4258/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i ogłoszenia sprzedaŜy w 
drodze przetargu samochodu osobowego 
UM Gdyni 

4259/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie tablicy przy 
dębie Esperantystów na Kamiennej Górze 
oraz wykonanie projektu placu zabaw przy 
ul. Batalionów Chłopskich 14-16 

4260/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie opracowania 
projektu zagospodarowania terenu zieleni 
przy ul. Stryjskiej w Gdyni 

4261/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę pn: „Techniczne 
przygotowanie zamówienia publicznego, 
wsparcie merytoryczne, nadzór, kontrola i 
odbiory dotyczące prac wykonywanych w 
ramach „Asysty technicznej i konserwacji 
oprogramowania systemu informatycznego 
obsługi zasobu geodezyjno-
kartograficznego i katastru nieruchomości” 

4262/11/VI/U - zamówienia wykonania druku ksiąŜki 
z artykułami z konferencji naukowej „Mo-
dernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura I polowy XX wieku i jej ochro-
na” 

4263/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację prac w zakresie archiwizacji 
dokumentów katastralnych dotyczących 
podziałów nieruchomości 

4264/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowe-
go sp. z o.o. w Gdańsku 

4265/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aplikacji 
konkursowej na portalu Facebook 

4266/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wymiany 
stolarki drzwiowej w lokalu uŜytkowym w 
budynku przy ul. Abrahama 68 

4267/11/VI/O - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na zakup i dostawę pomocy 
dydaktycznych i naukowych oraz progra-
mów komputerowych i oprogramowania 
edukacyjnego 

4268/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 3818/11/VI/P w sprawie 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 

dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wanego w 2012 roku 

4269/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów spoza sektora finansów pu-
blicznych, nie działających w celu osią-
gnięcia zysku na wykonywanie zleconych 
zadań z zakresu monitoringu środowiska 

4270/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup karmy do zimo-
wego dokarmiania ptaków 

 
2011-11-23: 

 
4271/11/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
4272/11/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 

4273/11/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 

4274/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

 
2011-11-25: 

 
4275/11/VI/P - współorganizacji konkursu o Nagro-

dę im. Leszka Wiktorowicza i akceptacji 
treści regulaminu 

4276/11/VI/P - produkcji filmu dokumentalnego 
dotyczącego Gdyni 

 
2011-11-29: 

 
4277/11/VI/P - opracowania, w wersji elektronicznej, 

przewodnika po Gdyni zawierającego in-
formacje o dostępności tras i obiektów dla 
osób z niepełnosprawnością 

4278/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Rozbudo-
wa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy 
ul. 10 Lutego w Gdyni” 

4279/11/VI/R - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu dokumentu Zintegrowany Plan 
ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Mia-
sta Gdyni w zakresie miejskich obiektów 
kulturalnych, obiektów usługowych i han-
dlowych oraz działań rewitalizacyjnych 
(ZIPROM) 

4280/11/VI/O - aneksu nr 2 do umowy NR 
KB/30/OZ/4/W/2009 z dnia 02.01.2009r. z 
Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Oso-
bom z Chorobą Alzheimera na realizację 
zadania: „Grupy wsparcia i rehabilitacja” 

4281/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy NR 
KB/438/OZ/13/W/2009 z dnia 01.07.2009 r. 

4282/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu komputerowego 
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4283/11/VI/O - powołania zespołu koordynującego 
realizacje lokalnego programu promocji 
zdrowia psychicznego 

4284/11/VI/S - wskazania sposobu wykonania 
czynności kancelaryjnych 

4285/11/VI/P - dzierŜawy łączy DSL od TP S.A. dla 
potrzeb MCZK 

4286/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8400/08/V/P 
z dnia 25.11.2008 r. w sprawie świadcze-
nia usługi wsparcia technicznego w zakre-
sie obsługi informatycznej aplikacji GPS 
Monitor i Rejestr GPS 

4287/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13485/10/V/P 
z dnia 12.01.2010 r. w sprawie wyraŜenia 
zgody na podpisanie umowy z Komendą 
Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Gdyni na uŜyczenie pomieszczeń dla po-
trzeb Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Głównego Centrum Oglą-
dowego systemu monitoringu wizyjnego w 
budynku przy ul. Władysława IV 12/14 

4288/11/VI/P - zmiany zrządzenia nr 9589/09/V/P z 
dnia 24.02.2009 r. w sprawie dzierŜawy 
dwóch łączy ISDN dla potrzeb Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 

4289/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 193.000 
EUR na sprzedaŜ energii elektrycznej na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz dla po-
trzeb monitoringu wizyjnego i funkcjono-
wania syren alarmowych na 2012-2013 

4290/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie i 
montaŜ barierek na dziedzińcu budynku 
Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 
24 

4291/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4292/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4293/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót bu-
dowlanych w Miejskiej Hali Targowej przy 
ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni 

4294/11/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 
3946/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
02.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia wy-
niku przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Ad-
aptacja lokalu uŜytkowego na potrzeby 
Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich przy 
ul. Morskiej 9-9A w Gdyni” 

4295/11/VI/M - przejęcia budynku po byłym Domu 
Dziecka przy ul. Demptowskiej 46 w Gdyni 
w administrowanie przez Administracje 
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

4296/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Partyzantów 39 bl. III w Gdyni 

4297/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
Al.Marszałka Piłsudskiego 50 w Gdyni 

4298/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

4299/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 91 w Gdyni 

4300/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Wojewody Wachowiaka 57 w Gdyni 

4301/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Legionów 88 w Gdyni 

4302/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Świętojańskiej 139 bl.III w Gdyni 

4303/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Reja 8 w Gdyni 

4304/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
wraz z uporządkowaniem nieruchomości 
przy ul. Sieradzkiej 40 w Gdyni 

4305/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy 
Dickmana 38 w Gdyni 

4306/11/VI/M - wykonania prac rozbiórkowych za-
budowań gospodarczych wraz z uporząd-
kowaniem terenu wokół budynku miesz-
kalnego oraz wywozu odpadów przy ul. 
świrowej 43 w Gdyni 

4307/11/VI/M - pozwolenia na budowę oraz posia-
dania prawa do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane dla inwestycji 
polegającej na wymianie pokrycia dachu 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Waszyngtona 28-30 w Gdyni (dz.1123/194 
KM 54) 

4308/11/VI/M - uszczelnienia przewodu wentylacyj-
nego w lokalu mieszkalnym przy ul. Zielo-
nej 32/19 w Gdyni 

4309/11/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowe-
go w lokalu mieszkalnym przy ul. Tuchol-
skiej 7 w Gdyni 

4310/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Ujejskiego 23 w Gdyni 

4311/11/VI/M - wykonania i zamontowania kraty 
okiennej na podeście na klatce schodowej 
w budynku mieszkalnym przy ul. Kapitań-
skiej 39 w Gdyni 

4312/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Węglowej 15 
w Gdyni 

4313/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Warszawskiej 
53 w Gdyni 

4314/11/VI/M - wykonania badania posadzki w 
przedpokoju w mieszkaniu przy ul. War-
szawskiej 18 A w Gdyni 

4315/11/VI/M - wykonania dezynfekcji (odgrzybie-
nia) w lokalu mieszkalnym przy ul. Chwar-
znieńskiej 20 w Gdyni 

4316/11/VI/M - wykonania zejścia do piwnicy w 
budynku mieszkalnym przy ul. Waszyngto-
na 28 w Gdyni 

4317/11/VI/M - wykonania remontu wejścia do 
Ośrodka i Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„MROWISKO” przy ul. Oparta Hackiego 17 
w Gdyni 

4318/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej 
z montaŜem drzwi do korytarzy piwnicz-
nych oraz wymiany drzwi wejściowych w 
budynku mieszkalnym przy ul. Szczeciń-
skiej 26 w Gdyni 

4319/11/VI/M - likwidacji placu zabaw pomiędzy 
ulicami Harcerską 1-7, Legionów 74-80, 
Legionów 82-88 na terenie będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 3 w Gdyni 
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4320/11/VI/M - wykonania remontu chodnika z 
utwardzeniem wjazdu do budynku miesz-
kalnego przy ul. Warszawskiej 11 w Gdyni 

4321/11/VI/M - wykonania remontu chodnika pro-
wadzącego do budynku mieszkalnego przy 
ul.Warszawskiej 80 w Gdyni 

4322/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Abrahama 51 w Gdyni 

4323/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym nr 12 przy ul. Tu-
cholskiej 1 oraz wymiany stolarki okiennej 
w pomieszczeniach gospodarczych w bu-
dynkach mieszkalnych przy ul. Dickmana 
18-30 w Gdyni 

4324/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 

4325/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 3 w Gdyni 

4326/11/VI/M - wykonania przycinki drzewa na 
terenie gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni 

4327/11/VI/M - wykonania przycinki drzew oraz 
odmłodzenia Ŝywopłotu na terenach gmin-
nych będących w zarządzie Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

4328/11/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

4329/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

4330/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
chodnika asfaltowego przy budynku 
mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 14 w 
Gdyni na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 4 w Gdyni 

4331/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na podpisanie 
umowy z Energą – Obrót S.A. na sprzedaŜ 
energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu 
Informacji Turystycznej zlokalizowanego 
przy Al. Jana Pawła II 

4332/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w dodatku do magazynu Brie 

4333/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki o warto-
ści poniŜej 193.000 EUR na opracowanie i 
przeprowadzenie kampanii promocyjnej w 
ramach projektu SEGMENT i upowaŜnie-
nia do podpisania umowy w tej sprawie 

4334/11/VI/M - usunięcia awarii na przyłączu wodo-
ciągowym przy budynku przy ul. Rybaków 
8 w Gdyni 

4335/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/390/UI/133/W/2010 z dnia 02.07.2010 
r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – 
etap II” 

4336/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na zakup nagród w 
trzynastej edycji konkursu „Zapraszamy 
ptaki do Gdyni” – 2011 

4337/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej 
4338/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na organizacje Święta Karlskrony 
4339/11/VI/S - zmiany regulaminu pracy pracowni-

ków Urzędu Miasta Gdyni 
4340/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 

dydaktycznej dla Chóru Franciszkańskiego 
Centrum Kultury w VI Liceum Ogólno-
kształcącym w Gdyni 

4341/11/VI/O - wyraŜenia zgody na bezpłatne udo-
stępnienie sali dydaktycznej w MłodzieŜo-
wym Domu Kultury w Gdyni dla Pana Mi-
chała Wasiaka 

4342/11/VI/O - wyraŜenia zgody na bezpłatne uŜy-
czenie pomieszczenia w MłodzieŜowym 
Domu Kultury w Gdyni dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 

4343/11/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Zespołem Szkół Me-
chanicznych i Klubem WKS Flota na uŜy-
czenie dla Klubu Flota strzelnicy szkolnej 

4344/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 
r szkolenia na temat: „Prawo wodne z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. 

4345/11/VI/S - wyraŜenia zgody na przegląd i na-
prawę bramy wjazdowej na dziedziniec 
budynku UMG przy Al. Piłsudskiego 52/54 

4346/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
aparatów fotograficznych na potrzeby 
UMG 

4347/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie kosz-
torysu inwestorskiego, przedmiaru oraz 
specyfikacji technicznej wykonania napra-
wy gzymsu dachowego w budynku UMG 
przy ul. 10-go Lutego 24 

4348/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie planszy prezentującej mapę 
fotograficzną miasta Gdyni zwaną ortofo-
tomapą 

4349/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR w zakresie konser-
wacji ploterów w Wydziale Geodezji 

4350/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację prac w zakresie klasyfikowa-
nia i kwalifikowania dokumentów katastral-
nych, celem włączenia do zasobu geode-
zyjnego, uwzględniając przydatność uŜyt-
kową w zakresie geodezji i kartografii 

4351/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
13139/09/V/S z dnia 08 grudnia 2009 roku 

4352/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
2492/11/VI/S z dnia 28 czerwca 2011 roku 

4353/11/VI/R - wyraŜenia zgody na organizację 
lunchu w dniu 08 grudnia 2011 r. dla 
uczestników konferencji projektu INTER-
FACE 

4354/11/VI/M - zawarcia umowy dzierŜawy z Zarzą-
dem Morskiego Portu Gdynia S.A. 
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4355/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1750/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
26.04.2011 r. 

4356/11/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych 
4357/11/VI/P - akceptacji aneksu do umowy dystry-

bucji energii elektrycznej dla potrzeb moni-
toringu wizyjnego 

4358/11/VI/P - 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 

4359/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/370/UI/126/W/2011 z dnia 14.07.2011 
r. na opracowanie aktualizacji wielobran-
Ŝowej dokumentacji projektowo- kosztory-
sowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudo-
wa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni” - etap 
III 

4360/11/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: 
„Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkow-
skiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i 
Chwaszczyńskiej w Gdyni” 

4361/11/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 pn: „Oświetlenie ulic 
Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, 
Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni” 

4362/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji do przeprowadzenia rozpoczęcie postę-
powania w trybie zapytania o cenę na za-
kup papierowych artykułów sanitarnych dla 
UMG do 193.000 EUR w 2011 roku 

4363/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu dla 
udziału w nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Portowej 3, przeznaczonego 
do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej 

4364/11/VI/P - zorganizowania inscenizacji histo-
rycznej wprowadzenia stanu wojennego 

4365/11/VI/P - zorganizowania imprezy kulturalnej 
„Mikołaje na motocyklach” w dniu 4 grudnia 
2011 r 

4366/11/VI/P - wyraŜenia zgody na przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na publikację lokalnych i 
ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012 roku 

4367/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie reklam promujących miasto 
Gdynia, z okazji gdyńskich Mikołajek 

4368/11/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzy-
ny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni ul. Reja 2 

4369/11/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 wynajem pięciu samochodów dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012 r. 

4370/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup szaf me-
talowych oraz nadstawek na potrzeby 
UMG 

4371/11/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę uszko-
dzonej kraty roletowej 

4372/11/VI/P - promocji Miasta na antenie Radia 
Gdańsk 

4373/11/VI/S - powołania Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej 

4374/11/VI/M - pokrycia kosztów zabezpieczenia 
lokalu oraz kosztów transportu 

4375/11/VI/M - wykonania uszczelnienia przewodów 
kominowych w lokalu mieszkalnym nr 1 
przy ul. Kapitańskiej 45 w Gdyni 

4376/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

4377/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

4378/11/VI/P - powołania pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Gdyni ds. koordynacji projektu „Mu-
zeum Emigracji” 

4379/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Fol-
warcznej 9 w Gdyni 

4380/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej 
w budynku mieszkalnym przy ul. Puckiej 
100 A w Gdyni 

4381/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
Bohaterów Starówki Warszawskiej 19 w 
Gdyni 

4382/11/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do loka-
lu uŜytkowego przy ul. Górnej 21 w Gdyni 

4383/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
remontowo-budowlanych na potrzeby 
Urzędu Miasta Gdyni do 14.000 EUR 

4384/11/VI/M - wykonania remontu komina w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 
44 w Gdyni 

4385/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Chwarznieńskiej 18-20 w Gdyni 

4386/11/VI/S - zmiany zarządzeń Prezydenta Mia-
sta Gdyni nr 84/10/VI/S z dnia 7.12.2010 r. 
i nr 2325/11/VI/S z dnia 14.06.2011 r. dot.: 
zabezpieczenia środków na rozliczenie 
kosztów eksploatacyjnych oraz dostarcza-
nych mediów do lokalu przy ul. 10 Lutego 
24 w Gdyni 

4387/11/VI/S - zmiany zarządzenie 2718/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 
2011 w sprawie uruchomienia środków fi-
nansowych w roku 2011 na utrzymanie 
systemu monitorowania pojazdów z wyko-
rzystaniem technologii GPS 

4388/11/VI/U - świadczenia przez Telekomunikację 
Polską SA usługi Dostęp do Internetu DSL 
na numerze telefonu 58 663 00 12 zainsta-
lowanym w Gdyni przy ul. Morskiej 92-94 
oraz upowaŜnienia do podpisania umowy 
wraz z aneksem w tej sprawie 

4389/11/VI/R - upowaŜnienie do podpisania aneksu 
nr 3/2011 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 
dnia 7.12.2004 roku zawartej ze Stowarzy-
szeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z 
siedzibą w Gdyni w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania kosz-



17 
 

tów utworzenia i działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

4390/11/VI/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2011 

4391/11/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 

4392/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 969/11/VI/K z 22 lutego 
2011 r. w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami za 2011 rok 

4393/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Chwarznieńskiej 10-12 w Gdyni 

4394/11/VI/M - wymiany kotła na paliwo stałe do 
etaŜowego ogrzewania w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 9 w 
Gdyni 

4395/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 110 
przy ul. Morskiej 112 A w Gdyni 

4396/11/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: Egipt, Ośrodek, 
GeoEdytor” 

4397/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

4398/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

4399/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
przy ul. Lelewela przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

4400/11/VI/S - zmiany zarządzenia 600/11/VI/S z 
dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie za-
kupu biletów PKP-SKM jednorazowego 
przejazdu do celów słuŜbowych dla pra-
cowników Urzędu Miasta Gdyni 

4401/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie 
wniosku o pozwolenie na budowę dla dru-
giego etapu budowy kanalizacji teletech-
nicznej, realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w 
Gdyni” 

4402/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Lazurowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

4403/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie zadania pn. prowadzenie 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
Ciapkowo w Gdyni ul. Małolacka 3A w 
czasie od 01.01.2012 do 31.12.2016 r. 

4404/11/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na opracowanie 
Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta 
Gdyni (EMAMG) oraz programu Ochrony 
Środowiska przed Hałasem dla Miasta 
Gdyni (POŚpH) wraz z budową systemu 
monitoringu hałasu oraz uzupełnieniem 
funkcjonalności informatycznego systemu 
mapy akustycznej oraz asystą techniczną 

4405/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14 000 EUR na opraco-
wanie wielobranŜowej dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie 
dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w 
Gdyni” 

4406/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14 000 EUR na wyko-
nanie inwentaryzacji zieleni dla zadania 
pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie 
dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w 
Gdyni” 

4407/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 193 000 EUR na opracowanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa wielostanowiskowych parkingów 
przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z 
placem składowym i infrastrukturą tech-
niczną” 

4408/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011 
r. o wykonanie roboty budowlanej „Budowa 
i przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni – Etap I) 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

 
2011-12-02: 

 
4409/11/VI/P - przygotowanie i druk wkładki infor-

macyjnej dotyczącej 30. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce 

4410/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści równej lub przekraczającej 4.845.000 
EUR wykonanie zadania ,,Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

4411/11/VI/O - przekazania dotacji Uniwersyteckie-
mu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikal-
nej w Gdyni na remont pomieszczeń pra-
cowni RTG 

4412/11/VI/O - rozwiązania umowy 
KB/361/OZ/15/W/2011 z dnia 12.07.2011 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
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1.  [123] – 13.12.2011 – radna Mirosława Król – 

w sprawie nawierzchni na ul. Metalowej 
2. [124] – 13.12.2011 – radna Mirosława Król – 

w sprawie moŜliwości wykonania chodnika do 
ul. Potasowej 

_________________________________________ 


