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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 33 

26 września 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 25.09.12, godz. 13.20 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia – 22 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

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

na sesję RMG. 
5. Raport z realizacji programów profilaktycznych 

finansowanych przez Gminę Gdynia w 2011r. 
6. Wolne wnioski. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 
Ad 1. Obradom przewodniczyła p. Danuta Reszczyńska, 
która powitała zebranych i stwierdziła kworum. 
Ad 2. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag. 
Ad 3. Protokoły z posiedzeń w dniu 6 czerwca i 20 
czerwca br. zostały przyjęte bez uwag. 
Ad 4. Projekty uchwał związane z budŜetem MG 
omówiła pani Naczelnik Alicja Helbin, Z-ca Skarbnika 
MG: 
- zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 4/0/1. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski poprosił o wyjaśnienia 
związane ze zwiększeniem wydatków na promocję 
miasta poprzez sport – 2,5 mln zł. Prośba zostanie 
przekazana GOSiR. 
- zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-
2024 – opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
Następnie przedstawiciele MOPS w Gdyni: w-ce dyr. 
Franciszek Bronk oraz w-ce dyr. Jarosław Józefczyk 
udzielili wyjaśnień na temat projektu uchwały w sprawie 
kontynuacji przez Gminę Miasta Gdyni realizacji 
projektu systemowego „Rodzina bliŜej siebie” 
dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-2013. 
Projekt zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. 
Pani wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci”. Projekt 
uzyskał opinię pozytywną w głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 5. Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła raport z 
realizacji programów profilaktycznych finansowanych 
przez Gminę Gdynia w 2011 r.  

Realizowane i finansowane przez gminę programy 
odzwierciedlają najwaŜniejsze problemy i potrzeby 

zdrowotne poszczególnych grup mieszkańców, przyczyniają 
się do zwalczania chorób, usprawniają wczesną 
diagnostykę, czynną opiekę, a w dalszej perspektywie 
zmniejszają stopień niepełnosprawności. Na podstawie 
analizy sytuacji zdrowotnej i lokalnej  programy prof. w 
Gdyni podzielono na obszary: 

• profilaktyki wczesnej czyli dbania o zdrowy styl Ŝycia 
• profilaktyki pierwotnej, polegającej na ograniczaniu 

wszelkich czynników ryzyka zachorowania na daną chorobę 
• profilaktyki wtórnej opierającej się na badaniach 

profilaktycznych umoŜliwiających wczesne wykrycie choroby. 
Z wszystkimi świadczeniodawcami wyłonionymi w 
konkursach ofert podpisano umowy 3 – letnie. Raport 
prezentuje programy profilaktyczne, ich realizatorów 
oraz zawiera dane statystyczne uwidaczniające stopień 
wykonania zadania zgodnie z przyjętymi wzorami 
sprawozdań zleceniobiorców oraz sprawozdania 
merytoryczne sporządzane przez organizacje 
pozarządowe. 
W 2011 roku realizowano programy profilaktyczne: 
onkologiczne badania przesiewowe, badania 
przesiewowe celem diagnozowania osób z czynnikami 
ryzyka innych chorób stwarzających szczególne 
zagroŜenia zdrowotne, w tym działania profilaktyczne 
mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie 
budzi podejrzenie schorzenia psychicznego, badania 
przesiewowe dzieci i młodzieŜy (szczepienia HPV), 
profilaktyka kardiologiczna oraz pomoc rehabilitacyjna 
dla wybranej grupy odbiorców ze stwierdzoną ostrą 
niewydolnością sercowo-naczyniową i inne. 
Przewodnicząca zawnioskowała, aby informacje o 
realizowanych programach profilaktycznych umieszczać 
cyklicznie w Ratuszu.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski podkreślił znaczenie 
programów z zakresu zdrowia psychicznego. UwaŜa, Ŝe 
naleŜy rozwijać te programy, które nie maja alternatywy 
w innych miejscach (źródłach finansowania). Radny 
zawnioskował, aby program profilaktyki nowotworu 
jelita grubego rozszerzyć, kierując do wybranego 
rocznika ofertę badania wraz z bogatą informacją o tym 
schorzeniu. Wniosek został poparty przez członków 
komisji i przekazany pani Wiceprezydent, która zbada 
moŜliwość jego wprowadzenia przy redagowaniu zasad 
konkursu na kontynuację programu.  
Ad 6. Przewodnicząca poinformowała, Ŝe omówienie 
raportu z realizacji Gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r. 
nastąpi na posiedzeniu komisji w miesiącu wrześniu. 
Ad 7. Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 września 2012 
r. godz. 17.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
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Komisja Gospodarki Komunalnej – 27 
sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 29.08. 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4.1 zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 
– opinia pozytywna – 4/0/3, 

4.2 zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdynia na lata 2012-2024 – opinia pozytywna 
– 4/0/3, 

4.3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdyni, – opinia pozytywna – 
7/0/0 z autopoprawką 

4.4 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, – opinia pozytywna – 7/0/0 

4.5 podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w 
celu zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz wyznaczenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, – opinia 
pozytywna – 6/0/0 

4.6 zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
za usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej – opinia pozytywna – 
6/0/0 

4.7 upowaŜnienia Prezydenta Miasta Gdyni do 
zmiany treści porozumienia międzygminnego 
zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdańska a Prezydentem 
miasta Gdyni – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.8 zmiany Statutu Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, – opinia 
pozytywna – 6/0/0 

4.9 zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie części niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonych przy ul. Marynarskiej, – opinia 
pozytywna – 6/0/0 

4.10 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Mikołaja Kopernika na rzecz jej uŜytkownika 
wieczystego – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.11 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Chwaszczyńskiej – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

4.12 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Szymona Krofeya – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

4.13 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kadmowej 7 – 
opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.14 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni własności nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Makuszyńskiego – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

4.15 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Pustej – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.16 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Platynowej 8A – 
opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.17 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A– 
opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.18 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni własności nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i 
Waleriana Szefki – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.19 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwarznieńskiej – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.20 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Piotrkowskiej 9 – 
opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.21 przekazania w drodze darowizny przez Gminę 
Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości połoŜonych w pasie drogowym 
ulicy Morskiej – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.22 skargi pana Andrzeja Dobrzyńskiego – opinia 
pozytywna z autopoprawką – 6/0/0, 

4.23 dwa projekty w trybie nadzwyczajnym - w 
sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg 
gminnych  (ul. Słoneczna i ŁuŜycka) – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – przed sesją wrześniową. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 17 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Nazewnictwo ulic w Gdyni 
2. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Wpłynęły następujące propozycje nadania nazw ulicom: 

1. ul. Robakowskiego, 
2. ul. śołnierzy Wyklętych – lub plac albo rondo, 
3. ul. Trolejbusowa, 
4. pl. 800-lecia Oksywia, 
5. ul. ks. bpa J.B.Szlagi – Mały Kack, 
6. ul. J.Heidricha – Orłowo, 
7. ul. Józefa Kiedronia. 

Ad. 2 
Komisja powzięła informację o rezygnacji z mandatu 
radnego dzielnicy, złoŜonej przez panią Halinę 
Masłowską (Leszczynki). Sprawa leŜy w kompetencjach 
Miejskiej Komisji Wyborczej. 
Nie wyznaczono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
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ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-08-02: 
 
7437/12/VI/S - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 

KB/390/SI/5-W/2011 dotyczącej dostawy, 
instalacji i wdroŜenia systemu do obsługi 
dziennika elektronicznego dla 60 placówek 
oświatowych w Gdyni, realizowanej w 
ramach projektu pn.: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w 
Gdyni” 

 
2012-08-07: 

 
7438/12/VI/K - kierowania spraw na drogę 

postępowania sądowego o przepadek 
pojazdu na własność Gminy 

7439/12/VI/U - zamówienia obsługi technicznej 
tłumaczenia symultanicznego podczas III 
międzynarodowej konferencji naukowej 
„Modernizm w Europie – modernizm w 
Gdyni. Architektura XX wieku od lat 60 i jej 
ochrona 

7440/12/VI/O - dofinansowania, dla IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni, kosztów 
pobytu grupy uczniów i opiekunów z 
Gimnazjum EMA w Bonn w ramach 
wymiany polsko – niemieckiej 

7441/12/VI/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1305/OE/44-W/2012 z 
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym 
„Samfix – Papier” sp. jawna z siedzibą w 
Gdańsku 

7442/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7443/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7444/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7445/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie 
gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 
w Gdyni 

7446/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na 
terenach gminnych będących w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 
w Gdyni 

7447/12/VI/M - wykonania przycinki krzewów na 
terenach gminnych będących w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 
w Gdyni 

7448/12/VI/M - rozbiórki pomieszczeń 
gospodarczych wraz z postawieniem 
kontenerów słuŜących do składowania 
opału przy ul. Chylońskiej 100 w Gdyni 

7449/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 1 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
połoŜonego przy ul. Morskiej 148 w Gdyni 

7450/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
połoŜonego przy ul. Wolności 4 w Gdyni 

7451/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Orląt Lwowskich 1 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7452/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Orląt Lwowskich 3 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7453/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Orląt Lwowskich 5 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7454/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

7455/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Rdestowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7456/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na „Wykonanie usług 
geodezyjnych na podział bez 
rozgraniczenia nieruchomości 
niemieszkalne” oraz zatwierdzenia wzoru 
umowy 

7457/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/26/MGG/16/D/12 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” 
S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. 
Rolniczej (dz.nr 439/140 KM 65 

7458/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/31/MGG/17/D/12 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. 
Nowowiczlińskiej (dz.nr 231/8 KM 3L) 

7459/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG 
/33/MGG/19/D/12 pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 
401/122 KM13) 

7460/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/34/MGG/20/D/12 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej 
(dz.nr 639/65 KM51) 

7461/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/35/MGG/21/D/12 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. 
Zwycięstwa - dz.nr 1065/387 KM 81 

7462/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/36/MGG/22/D/12 pomiędzy Gminą 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Janka 
Wiśniewskiego - dz.nr 577/1 KM 51 

7463/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/37/MGG/23/D/12 pomiędzy Gminą 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - 
dz.nr 1031/1 KM 75 

7464/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/38/MGG/24/D/12pomiędzy Gminą 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - 
dz.nr 902/18 KM 70 
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7465/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/40/MGG/26/D/12 pomiędzy Gminą 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - 
dz.nr 956/168 KM 75 

7466/12/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/41/MGG/27/D/12 pomiędzy Gminą 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej - 
dz.nr 158/19 KM 1 

7467/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie 
postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 5.000.000 EUR na roboty 
budowlane 

7468/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. 
Pomorska 12/ 

7469/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia 
uŜytkowego przy ul. Antoniego Abrahama 
80 w Gdyni 

7470/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia 
uŜytkowego przy ul. Antoniego Abrahama 
56 w Gdyni 

7471/12/VI/S - otwarcia postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę 
zagospodarowania wybranych terenów 
zieleni Miasta Gdyni 

7472/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonywanie oraz prowadzenie 
projektów terenów zieleni miejskiej dot.: łąk 
kwietnych, pnączy, nasadzeń 
rekompensujących w Śródmieściu, 
ochrony kasztanowców o wartości do 
14.000 EUR 

7473/12/VI/S - wyraŜenia zgody na dostawę ksiąŜek 
na potrzeby konkursu „Gdynia w kwiatach 
2012” do 14.000 EUR 

7474/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Oksywie 
przedsięwzięć inwestycyjno – 
remontowych na lata 2011-2014 

7475/12/VI/S - sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w zarządzeniu zmieniającym 
Regulamin organizacyjny oraz w sprawie 
zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

7476/12/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy 
z Ukrainy i Białorusi 

7477/12/VI/M - źródła finansowania, usługi hostingu 
serwisu internetowego 
www.investgdynia.pl 

7478/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/57/I/94 z dnia 25.02.1994 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod placem targowym – 
ławy 

7479/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy 
ul. Dąbrowskiego 59/2 w Gdyni 

7480/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego na 
wymianę instalacji gazowej w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 
59/2 w Gdyni 

7481/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wykonania 
nowej instalacji gazowej w gminnym lokalu 

mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 59/2 w 
Gdyni 

7482/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Batalionów Chłopskich 18-22 w Gdyni 

7483/12/VI/M - wykonania wymiany instalacji 
gazowych w 2 mieszkaniach w Gdyni: przy 
ul. Opata Hackiego 27/14 i przy ul. 
Zamenhofa 9/30 

7484/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa ul. Radosnej 
na odcinku od ul. Szczęśliwej, ul. Solnej do 
skrzyŜowania z ul. śuławską w Gdyni – 
etap II” 

7485/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy miejsc postojowych przy ul Staffa 

7486/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umów: nr KB/513/UP/106/W/2008 i 
KB/530/UP/148/W/2008 zawartych 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Przedsiębiorstwem Elektroprojekt S.A. 
Oddział Łódź 

7487/12/VI/M - ustalenia wykazu oraz stawki najmu 
gruntu stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni zabudowanego garaŜami - w 
części wykorzystywanej jako pola 
manewrowe przy ul Śląskiej w Gdyni 

7488/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu 
rodzinnego w dniu 1 września 2012 r 

7489/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana 
festynu „Święto Dzielnicy” w dniu 8 
września 2012 r. 

7490/12/VI/P - realizacji projektu Teatr Gdynia 
Główna 

7491/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na 
zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w 
czasopiśmie „Newsweek” dodatku 
„Nieruchomości nad morzem” 

7492/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku 
publicznego na wsparcie realizacji zadania: 
PodróŜe śeglarzy – letnie turystyczne 
warsztaty z programem profilaktycznym 

7493/12/VI/O - upowaŜnienia Pani Ewy Łowkiel – 
Wiceprezydenta Miasta Gdyni do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w 
sprawach związanych z realizacją 
innowacyjnego projektu systemowego pn.: 
„ Pomorskie – dobry kurs na edukację. 
Wspieranie uczniów o szczególnych 
predyspozycjach w zakresie matematyki, 
fizyki i informatyki”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budŜetu państwa w ramach 
Priorytetu IX Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 

7494/12/VI/U - zamówienia wykonania projektu 
graficznego materiałów na trzecią 
międzynarodową konferencję „Modernizm 
w Europie – modernizm w Gdyni. 
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Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona” 
oraz wydruku 5 egzemplarzy dokumentacji 
konserwatorskiej śródmieścia Gdyni 

7495/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie tabliczek 
informacyjnych w rejonie urządzeń 
podczyszczających zrealizowanych w 
ramach inwestycji pn: „Budowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i 
Króla Jana III” 

7496/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek przeznaczonych pod 
budowę ścieŜki rowerowej na terenie 
działki 1014/4 KM63 wraz z węzłem 
drogowym skrzyŜowania Al. Zwycięstwa z 
ul. Redłowską 

7497/12/VI/P - organizacji projektu Gdynia Business 
Week 2012 

7498/12/VI/P - dokonania opłaty za prawo do 
organizacji "Gdynia Business Week 2012" 

7499/12/VI/P - organizacji spotkania 
okolicznościowego związanego z 
publikacją "Ludzie Sierpnia`80 Gdyni" 

7500/12/VI/R - zmiany umowy o powierzenie 
zadania publicznego obejmującego 
prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt Ciapkowo w Gdyni, ul. Małokacka 
3A w okresie od 01.01.2012 r. do 
31.12.2016r. 

 
2012-08-10: 

 
7501/12/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 

na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Wielki Kack 

 
2012-08-14: 

 
7502/12/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji 

programów profilaktycznych 
finansowanych przez Gminę Gdynia w 
2011 roku 

7503/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na 
organizacji zajęć dla dzieci i młodzieŜy 
zagroŜonej uzaleŜnieniami 

7504/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy z Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej Pomorskim Zarządem 
Wojewódzkim na realizację zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na wspieraniu ubogich 
mieszkańców Gdyni 

7505/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek przeznaczonych pod 
rozbudowę ulic Marzanny, Kwadratowej i 
OkręŜnej w Gdyni 

7506/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu dla budowy Zespołu 
Parkowego w Gdyni Chwarznie 

7507/12/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. 
„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
Dworca Morskiego oraz Magazynu 
Tranzytowego na potrzeby Muzeum 
Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni” 

7508/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 20 przy ul. 
Rolniczej 16 w Gdyni 

7509/12/VI/M - wykonania remontu i konserwacji 
urządzeń na placach zabaw znajdujących 
się na terenie administrowanym przez ABK 
Nr 4 w Gdyni 

7510/12/VI/M - naprawy stolarki okiennej w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 7a w 
budynku mieszkalnym przy ul. I Armii 
Wojska Polskiego 1 w Gdyni 

7511/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 40 przy ul. 
Chylońskiej 59-63 w Gdyni 

7512/12/VI/M - wykonania usług sanitarnych w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 65 przy ul. 
Morskiej 91 w Gdyni 

7513/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania 
dotyczącego powołania zespołu 
monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni 
pod kątem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych 

7514/12/VI/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

7515/12/VI/K - uniewaŜnienia wyników 
postępowania o zamówienie publiczne na 
najem terminali płatniczych wraz z obsługą 
i rozliczeniem wpłat dokonywanych za 
pomocą kart płatniczych 

7516/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup artykułów 
remontowo – budowlanych oraz 
świadczenia usług transportowych na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14.000 
EUR 

7517/12/VI/S - konserwacji systemu kolejkowego do 
14.000 EUR 

7518/12/VI/S - zakupu panelu LCD do kserokopiarki 
Canon IRC 238i Wydziału Budynków do 
14.000 EUR 

7519/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup aparatów 
fotograficznych na potrzeby UMG o 
wartości do 14.000 EUR 

7520/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup wykładzin 
podłogowych oraz listew na potrzeby UMG 
o wartości do 14.000 EUR 

7521/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wymianę 
szlabanu znajdującego się na dziedzińcu 
budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 o 
wartości do 14.000 EUR 

7522/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli dla 
potrzeb UMG oraz akceptacji wyboru 
oferenta do 14.000 EUR 

7523/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów 
przesuwnych o wartości do 14.000 EUR 

7524/12/VI/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
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publicznego na powierzenie realizacji 
zadania z zakresu profilaktyki uzaleŜnień: 
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 
w Gdyni 

7525/12/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji 
w 2012 r. programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” 

7526/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego z 
wolnej ręki na organizację w Gdyni IV 
Festiwalu Filmowego „Niepokorni, 
Niezłomni, Wyklęci” 

7527/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki” 
w Gdyni 

7528/12/VI/O - zawarcia umów zlecenia na 
prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz 
zawarcia umów zlecenia z pracownikami 
obsługi w ramach projektu „Gdynia 
Business Week 2012” 

7529/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy 
uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni do 
gimnazjum w Getyndze (Niemcy) w 
ramach współpracy międzyszkolnej 

7530/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu do ParyŜa 
szczególnie uzdolnionego ucznia na 
Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach 
Matematycznych i Logicznych 

7531/12/VI/O - przyznania środków dla Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na 
realizację projektu „Gdynia Business Week 
2012” 

7532/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni 

7533/12/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
Energa - Oświetlenie Sp. z o.o za 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznych sieci oświetleniowej 
i trakcyjnej w Al. Zwycięstwa (odcinek od 
Wzg. Św. Maksymiliana do ul. Stryjskiej) 

7534/12/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
Energa - Oświetlenie Sp. z o.o za 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznych sieci oświetleniowej 
i trakcyjnej na pętli trolejbusowej przy ul. 
Zakręt do Oksywia 

7535/12/VI/U - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie robót 
związanych z zadaniem: „Budowa ulicy 
Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

7536/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na promocję miasta w 
ramach programu TVP Gdańsk „Pomorska 
Kronika Biznesu” 

7537/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na produkcję spotu 
promującego miasto z okazji weekendu 
architektury w Gdyni 

7538/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 12 tablic z 
nadrukiem promującym Miasto 

7539/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na usunięcie tablicy w Parku Rady Europy 

7540/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni 

7541/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na zakup czasu antenowego 
na kanale TVP 1 oraz aktualizację filmu 
promującego miasto 

7542/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację konferencji 
prasowej prezentującej szlak miejski 
„Legenda Morska Gdyni” 

7543/12/VI/M - zaopiniowania zaliczenia ul. 
Słonecznej w Gdyni do kategorii drogi 
gminnej oraz zaopiniowania propozycji 
ustalenia przebiegu 

7544/12/VI/M - zaopiniowania zaliczenia ul. 
ŁuŜyckiej w Gdyni do kategorii drogi 
gminnej oraz zaopiniowania propozycji 
ustalenia przebiegu 

7545/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi aktualizacji systemu 
ochrony antywirusowej 

7546/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup licencji systemu zarządzania 
bazą danych ORACLE 

7547/12/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2012 

7548/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie 
ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 
2012 rok 

7549/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie 
ustalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 
2012 rok 

7550/12/VI/K - zmiany zasad /polityki/ 
rachunkowości w UM Gdyni 

7551/12/VI/R - przyjęcia zmian w Podręczniku 
wewnętrznych procedur wdraŜania w 
placówkach oświatowych projektu pn: 
„Rozwój elektronicznych usług publicznych 
w Gdyni” 

7552/12/VI/R - przyjęcia wzorów wniosków i umowy 
o przyznanie dotacji ekologicznych oraz 
upowaŜnienia do podpisywania umów na 
dotacje ekologiczne 

7553/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie koncepcji rewaloryzacji 
fontanny miejskiej o wartości do 14.000 
EUR 

7554/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup koszulek polo dla 
pracowników UMG do 14.000 EUR 

7555/12/VI/S - uniewaŜnienia przetargu ofertowego 
na najem powierzchni w budynku UMG z 
przeznaczeniem na ustawienie bankomatu 
wszczęte zarządzeniem nr 7236/12/VI/S 

7556/12/VI/U - zamówienia wykonania druku 
materiałów informacyjnych na trzecią 
międzynarodową konferencję „Modernizm 
w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona” 

7557/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
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pn: „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem TRISTAR” 

7558/12/VI/U - wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych 
pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i 
boisk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni przy 
ul. Cechowej 22" 

7559/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na tłumaczenie z języka 
polskiego na język angielski opracowania 
strategii promocyjnej przygotowanej w 
ramach projektu TROLLEY pt: 
„Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
komunikacji trolejbusowej wśród 
wybranych grup mieszkańców Gdyni” 

7560/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek przeznaczonych pod 
budowę ulicy Lipowej w Gdyni 

7561/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad pracami projektowymi, 
realizacją i w okresie gwarancji na roboty 
budowlane pn: „Zintegrowany system 
zarządzania ruchem TRISTAR” 

7562/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót 
związanych z inwestycją pn: „Przebudowa 
skrzyŜowania ulicy Północnej z ulicą 
Chylońską w Gdyni” 

7563/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac 
przygotowawczych dla inwestycji budowy 
kanalizacji deszczowej wraz z 
urządzeniami podczyszczającymi przy ul. 
Energetyków w Gdyni 

7564/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/524/UI/186-W/2011/W/2011 z 
28.09.2011 na pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją inwestycji pn: 
„Budowa i przebudowa kanałów 
deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego 
i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających /zadanie 
realizowane w ramach Projektu Ochrona 
Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni – etap I/ 

7565/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej 
niewydzielonej części gruntu 
przynaleŜnego do lokalu mieszkalnego nr 
10 przy ul. Kopernika 7 oraz ustalenia 
terminu jego trwania 

7566/12/VI/K - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
powyŜej 200.000 EUR w trybie przetargu 
nieograniczonego na obsługę bankową 
budŜetu Miasta Gdyni i jednostek 
organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w 
rachunku bieŜącym 

 
2012-08-21: 

 
7567/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci 
gazowej Szkoły Podstawowej nr 37 wraz z 
przedszkolem w Gdyni Wiczlinie 

7568/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. 
Bydgoskiej 13 w Gdyni 

7569/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji 
sanitarnej przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

7570/12/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 13 przy ul. 
Partyzantów 42 w Gdyni 

7571/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia 
gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 w 
budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 
155 w Gdyni 

7572/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego 
nad remontem dachu hali łukowej w 
Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta 
Radtkego 36/40 w Gdyni oraz opracowanie 
zamiennego projektu budowlanego 

7573/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
7264/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na wykonanie robót uzupełniających w 
ramach zadania „Remont dachu hali 
łukowej w Miejskiej Hali Targowej przy ul. 
Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni” 

7574/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. Dembińskiego 102 G w Gdyni 

7575/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
połoŜonego przy ul. Strzelców 28 w Gdyni 
(działka nr 51/11 KM 1) 

7576/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej piwnicznej 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zamenhofa 13 w Gdyni 

7577/12/VI/M - remontu instalacji etaŜowego 
ogrzewania w budynku przy ul. Kołłątaja 
44/3 w Gdyni 

7578/12/VI/M - wykonania podłączenia do miejskiej 
sieci cieplnej i wew. instalacji c.o. w 
budynku przy ul. Śląskiej 60a w Gdyni 

7579/12/VI/M - uregulowania zobowiązania za rok 
2012 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej 
Berlinga 10 w Gdyni wynikającego z 
kosztów zarządu piwnic przynaleŜnych do 
lokali komunalnych w budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 

7580/12/VI/M - uregulowania zobowiązania za rok 
2012 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej 3 
Maja 9-13 w Gdyni wynikającego z 
kosztów zarządu piwnic przynaleŜnych do 
lokali komunalnych w budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 

7581/12/VI/M - uregulowania zobowiązania za rok 
2012 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej 
Arciszewskich 26, 27, 29, 30 w Gdyni 
wynikającego z kosztów zarządu piwnic 
przynaleŜnych do lokali komunalnych w 
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 

7582/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
4/07/2012 z dnia 18.07.2012 r. Wspólnoty 
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Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Szczecińskiej 28 w Gdyni dotyczącej 
rozbiórki nieuŜytkowanych, murowanych 
komórek 

7583/12/VI/M - wypłaty odszkodowania 
właścicielowi budynku z tytułu nie 
dostarczenia przez Gminę lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.7.2012) 

7584/12/VI/M - wypłaty odszkodowania 
właścicielowi budynku z tytułu nie 
dostarczenia przez Gminę lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.17.2008) 

7585/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7586/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7587/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu komputerowego dla 
Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni 

7588/12/VI/P - zmiany umowy nr 
PON/4/PFRON/2012 zawartą dnia 28 
czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Stowarzyszeniem Amazonek 
Gdyńskich 

7589/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie 
zamiennego projektu budowlanego 
budowy ścieŜki rowerowej od Wzgórza 
Maksymiliana do ul. Harcerskiej 

7590/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej wielostanowiskowych 
parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w 
Gdyni wraz z placem składowym 

7591/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej zespołu 6 straganów 
realizowanych w ramach zadania pn.: 
„Budowa wielostanowiskowych parkingów 
przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z 
placem składowym” 

7592/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 5 000 000 EUR na 
wykonanie zadania pn: „Budowa ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ Klifu Nadmorskiego, na 
odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo” 

7593/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/154/UI/35/W/2012 z dnia 14.03.2012 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa 
oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni 

7594/12/VI/M - usunięcia awarii przyłącza 
sanitarnego przy ul. Słowackiego 53 w 
Gdyni 

7595/12/VI/M - wywiezienia złamanego drzewa i 
uporządkowania terenu na nieruchomości 
przy ul. Unruga 18 A w Gdyni 

7596/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 43 przy ul. 
Pogodnej 4 w Gdyni 

7597/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 44 przy ul. 
Widnej 5 w Gdyni 

7598/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 84 przy ul. 
Rolniczej 12 w Gdyni 

7599/12/VI/M - remontu schodów zewnętrznych 
prowadzących do lokalu uŜytkowego przy 
Al. Marszałka Piłsudskiego 18 w Gdyni 

7600/12/VI/M - remontu dachu gminnego budynku 
mieszkalnego przy Al. Zwycięstwa nr 207 
A w Gdyni 

7601/12/VI/M - wykonania remontu lokalu 
socjalnego nr 10 w budynku mieszkalnym 
przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 

7602/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na remont muru 
oporowego przy schodach prowadzących 
do budynku uŜytkowanego przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym przy ul. 
Harcerskiej 4 w Gdyni 

7603/12/VI/K - uchylające zarządzenie w sprawie 
przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
powyŜej 200.000 EUR w trybie przetargu 
nieograniczonego na obsługę bankową 
budŜetu Miasta Gdyni i jednostek 
organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w 
rachunku bieŜącym 

7604/12/VI/K - przedstawienia Radzie Miasta i 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej i jednostek 
kultury za I półrocze 2012 roku 

7605/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego „B” połoŜonego przy ul. Bp. 
Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczonego 
do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

7606/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego „C” połoŜonego przy ul. Bp. 
Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczonego 
do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

7607/12/VI/S - wyraŜenia zgody za zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UMG w 
2012 roku 

7608/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę budowlaną: 
„Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Klifu 
Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do 
Gdyni Orłowo” 

7609/12/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 200 000 
EUR na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci 
sanitarnej i wodociągowej dla 
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nieruchomości połoŜonych przy Al. 
Zwycięstwa 138 w Gdyni” 

7610/12/VI/S - uniewaŜnienia postępowania o 
zamówienia publiczne na robotę 
budowlaną pn. Budowa małej infrastruktury 
słuŜącej ochronie przyrody na obszarze 
rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni na 
terenie Miasta Gdyni 

7611/12/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
7168/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 10 lipca 2012 roku 

7612/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie przysięgłe dokumentu z j. 
angielskiego na j. polski 

7613/12/VI/P - zabezpieczenia technicznego 
wernisaŜu GDYNIA: TWARZE KULTURY 

7614/12/VI/P - wykonania elementów 
ekspozycyjnych na wystawę GDYNIA: 
TWARZE KULTURY 

7615/12/VI/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlowego nr 
336 o powierzchni 11,1 m² 
zlokalizowanego na placu targowym 

7616/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1374/PD/82-W/2012 z 11 lipca 2012 r. 
zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a 
Stowarzyszeniem Traffic Design 

7617/12/VI/R - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania polegającego 
na realizacji działań z zakresu profilaktyki 
uzaleŜnień /w trym prowadzenie klubu dla 
młodzieŜy/ i organizowania społeczności 
lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

7618/12/VI/M - wyraŜenia woli objęcia nowych 
udziałów w kapitale zakładowym 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni 

7619/12/VI/O - powołania komisji opiniującej 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci 
i młodzieŜy ogłoszonego na mocy 
zarządzenia nr 7002/12/VI/O 

 
2012-08-28: 

 
7620/12/VI/P - wyraŜenia zgody na wykonanie 

tłumaczenia ekspertyzy pt. ,,Zielone 
Klastry dla Zielonych Korytarzy 
Transportowych. Przewodnik BGLC WP 
4.3.” z języka polskiego na język angielski, 
w ramach zadań realizowanych w 
projekcie unijnym „The Bothnian Green 
Logistic Corridor” (BGLC) 

7621/12/VI/M - wymiany grzejnika w mieszkaniu nr 
3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wójta 
Radtkego 44 w Gdyni 

7622/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia budynku 
znajdującego się na nieruchomości 
gminnej przy ul. Strzelców 28 w Gdyni 

7623/12/VI/M - wykonania badania posadzek na 
toksyczność w mieszkaniu nr 28 przy ul. 
Młyńskiej 17 w Gdyni 

7624/12/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego nr 1 przy ul. Kwidzyńskiej 2 
w Gdyni 

7625/12/VI/M - wykonania wentylacji w gminnym 
lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Śląskiej nr 
60 A w Gdyni 

7626/12/VI/M - ustanowienia dozoru wolnych 
pomieszczeń tymczasowych przy ul. 
Krośnieńskiej 11 i Wesołej 5 w Gdyni 

7627/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego nr 9 w budynku 
mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 w 
Gdyni 

7628/12/VI/M - wykonania pergoli śmietnikowej dla 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

7629/12/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 

7630/12/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Dickmana 18/4, Bohaterów Starówki 
Warszawskiej 11/27 w Gdyni 

7631/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7450/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
07.08.2012 

7632/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na publikację materiału o Gdyni 
w okolicznościowym wydaniu miesięcznika 
budowlanego ROMDOM 

7633/12/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni w celach promocyjnych przez 
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo 

7634/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
zespołu „Wiercipięty” na XVI Festiwal 
Kultury Dziecięcej i MłodzieŜowej „Razem 
we Wspólnej Europie” w Monachium 

7635/12/VI/O - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w 
trybie przetargu środka trwałego – 
autobusu IVECO Daily 50 C13 

7636/12/VI/K - umorzenia naleŜności wraz z 
odsetkami z tytułu wynajmu pomieszczenia 
w budynku UMG 

7637/12/VI/K - umorzenia naleŜności wraz z 
odsetkami z tytułu ekspozycji za reklamę 

7638/12/VI/P - akceptacji aneksu do umowy nr 
SK/1139/PK/24-w/2012 dotyczącej 
dostawy energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego Gdyni 

7639/12/VI/P - akceptacji aneksu do umowy nr 
SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej 
dostawy energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego Gdyni 

7640/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy na 
sprzedaŜ energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego 

7641/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i 
Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: 
Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. 
Pomianowskiego 

7642/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/725/UI/225/W/2011 z dnia 15.12.2011 
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r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: 
„Budowa ul. Sakowicza na odcinku od ul. 
Gulgowskiego do posesji nr 1 wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

7643/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 5.000.000 EUR 
na robotę budowlaną: „Remont i 
docieplenie dachu, rozbiórka nadbudówki 
oraz likwidacja świetlików dachowych 
budynku dzierŜawionego przez NZOZ 
Specjalistyczną Przychodnię Lekarską 
„Śródmieście” w Gdyni przy ul. Armii 
Krajowej 44” 

7644/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodu 
spalinowego w lokalu mieszkalnym nr 1 
przy ul. Chabrowej 8 w Gdyni 

7645/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodów 
dymowych w lokalach mieszkalnych nr 1 i 
2 przy ul. Chabrowej 4 w Gdyni 

7646/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodu 
dymowego w lokalu mieszkalnym nr 2 przy 
ul. Morelowej 1E w Gdyni 

7647/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Reja 2-6 w Gdyni 

7648/12/VI/M - ustalenia zasad sprawowania 
nadzoru nad zlecanymi przez placówki 
oświatowe dokumentacji technicznych 

7649/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie oświetlenia 
dwóch placów zabaw usytuowanych na 
działkach nr 785/7 i 569/7 KM 75 przy ul. 
Opata Hackiego w Gdyni za pomocą 
latarni wykorzystujących energię słoneczną 
za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych 

7650/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Witolda 27 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

7651/12/VI/M - ustalenia wykazu, stawki 
wywoławczej czynszu najmu i warunków 
najmu części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gdynia, połoŜonych w 
Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, 
ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, 
ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. 
Źródło Marii przeznaczonych do wynajęcia 
w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

7652/12/VI/M - akceptacji wyniku postępowania 
oraz udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 200 000 EUR, na usługę 
aktualizacji i rozszerzenia treści 
Memorandum Gdyni 

7653/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu 
„PoŜegnanie Lata” 

7654/12/VI/O - zatwierdzenia konkursów na 
stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, 
specjalnego ośrodka szkolno – 
wychowawczego, szkoły muzycznej oraz 
ośrodka doskonalenia nauczycieli 

7655/12/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursów 
dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica” oraz 
„Bezpieczna dzielnica” 

7656/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
na publikację i wkładkowanie mapy 
promującej atrakcje turystyczne Gdyni i 
okolic w „Dzienniku Bałtyckim” 

7657/12/VI/P - współorganizacji koncertu 
młodzieŜowej orkiestry symfonicznej z 
Litwy 

7658/12/VI/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

7659/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie odcinka 
kanalizacji sieci szkieletowej ul. Unruga 

7660/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup piór dla 
najlepszych tegorocznych maturzystów, w 
tym maturzystów matury międzynarodowej 
IB 

7661/12/VI/O - zawarcia umowy zlecenia na 
prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć 
teatralno-wokalno-tanecznych w ramach 
wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr 
piosenki i tańca”, który uzyskał 
dofinansowanie w konkursie dla rad 
dzielnic „Gdynia po godzinach” 

7662/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego połoŜonej w Gdyni ul. 
Bursztynowa 1 A 

7663/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Kopernika 137-139 

7664/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Mitry 7 A 

7665/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Płk. Dąbka 165 A 

7666/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Muchowskiego 4 A 

7667/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Tezeusza 6 A 

7668/12/VI/K - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
powyŜej 200.000 EUR w trybie przetargu 
nieograniczonego na obsługę bankową 
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budŜetu miasta Gdyni i jednostek 
organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w 
rachunku bieŜącym 

7669/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
lodówek na potrzeby UMG o wartości do 
14.000 EUR 

 
2012-08-29: 

 
7670/12/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni na 

rok 2012 
7671/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 

Miasta w sprawie ustalenia planu 
finansowego UMG na 2012 rok 

7672/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami na 2012 rok 

 
2012-08-31: 

 
7673/12/VI/P - organizacji spotkania 

okolicznościowego z okazji 32 rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 
rocznicy powstania "Solidarności 
Walczącej" 

7674/12/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i 
młodzieŜy 

7675/12/VI/M - zmiany w umowie nr SK/1397/MK/7-
W/2012 zawartej w dniu 16 lipca 2012 r. na 
wykonanie projektu modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków dla miasta Gdyni 

______________________________________________ 

 
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Gdyńskiej Rady Rowerowej 
11 września 2012 r.  

 
Po przywitaniu zebranych Przewodniczący GRR, 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Komunikacji 
Rowerowej Zygmunt Zmuda Trzebiatowski poprosił o 
lepszą komunikację pomiędzy członkami Rady w ramach 
wiadomości elektronicznych (potwierdzanie otrzymania 
wiadomości, które nie zawsze dochodzą), oraz w miarę 
moŜliwości podania numeru telefonu. 
 Przewodniczący z pomocą p. 
Studzińskiego przedstawili krótką relację w wizyty 
studyjnej w Kopenhadze i Malmö, w której dzięki 
uprzejmości Miasta Gdańsk oraz dzięki gdyńskim 
środkom (pełnomocnik) mieli okazję brać udział. 
Przedstawione zostały najwaŜniejsze elementy 
infrastruktury oraz kultury rowerowej w tych miastach. 
Następnie p. Zmuda Trzebiatowski pokazał zebranym 
zapis kamery monitoringu na ul. Świętojańskiej 
pokazującej wypadek pieszej z rozpędzonym na chodniku 
rowerzystą, jako przykład złych zachowań, którym 
naleŜy przez odpowiednie akcje edukacyjne i 
informacyjne przeciwdziałać. 

W kontekście róŜnych rozwiązań 
infrastrukturalnych, jakich przekrój pokazano z 
Kopenhagi i Malmö, wypowiedział się p. Zrodowski, 

który powiedział, Ŝe dla wrotkarzy jest bardzo waŜne, 
aby wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych powstały 
wydzielone ciągi rowerowe, którymi mogliby poruszać 
się równieŜ wrotkarze. 
 Następnie Przewodniczący poinformował 
o debacie, która odbyła się w Gdańsku 5 września. 
Wzięło w niej udział aŜ 4 gości z Gdyni, w tym 
Przewodniczący. Z wnioskami debaty moŜna zapoznać 
się na stronie internetowej www.polskanarowery.pl. 
Debata poprzedzała dwudniowy Kongres Mobilności 
Aktywnej, o której wspomniał p. Studziński. 
Jednocześnie pokazał część prezentacji o Miejskim 
Projekcie ZrównowaŜonej Mobilności (ang: SUMP), 
który będzie w Gdyni tworzony w ramach projektu 
CIVITAS II PLUS – Dyn@mo. Między innymi na prośbę 
Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia szczegóły dotyczące 
projektu i działań, które będą w ramach projektu 
realizowane zostaną rozesłane członkom Rady 
Rowerowej drogą elektroniczną. 
 Przewodniczący poinformował zebranych, 
Ŝe Gdynia prawdopodobnie będzie w przyszłym roku 
zamawiała certyfikację polityki rowerowej BYPAD, 
który angaŜuje w proces audytu zarówno stronę 
urzędniczą jak i społeczną.  
O szczegółach certyfikacji moŜna zapoznać się na stronie 
internetowej www.bypad.org.  
 W kolejnej części posiedzenia p. 
Naczelnik Grocholewska przedstawiła stan 
zaawansowania spraw inwestycyjnych: 

• W budowie są drogi rowerowe wzdłuŜ Janka 
Wiśniewskiego i estakady Kwiatkowskiego do 
ul. Unruga i wzdłuŜ ul. Unruga od ul. 
Kwiatkowskiego do ul. Puckiej. 

• Na drogę rowerowa w ul. Puckiej i Chylońskiej 
od ul. Unruga do ul. Kartuskiej 
przygotowywany jest wniosek o decyzję 
Zezwalającej na Realizację Inwestycji 
Drogowej (ZRID), w celu szybszej realizacji na 
gruntach nienaleŜących jeszcze do miasta. 
Wybrano taką formę postępowania, gdyŜ droga 
ta ma otrzymać dofinansowanie ze środków 
unijnych. Rozpatrzenie wniosku moŜe trwać do 
3 miesięcy. Planuje się zakończenie tego 
procesu i przygotowanie projektu do realizacji 
do końca bieŜącego roku kalendarzowego. 

• Droga rowerowa wzdłuŜ ul. ŁuŜyckiej oczekuje 
akceptacji Zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych przez Wydział Architektury. 
Jednocześnie p. Studziński poinformował, Ŝe w 
ZDiZ powstał projekt remontu nawierzchni ul. 
ŁuŜyckiej, dzięki któremu moŜna byłoby 
poprowadzić pasy rowerowe w jezdni. Koszt 
tego remontu byłby z pewnością wyŜszy niŜ 
koszt budowy wydzielonej drogi rowerowej, 
jednak efekt byłby podwójny. Szacunki 
kosztów i ich opis zostanie w ciągu 
najbliŜszych dwóch tygodni przedstawiony do 
wiadomości p. Zmudy Trzebiatowskiego. 

• W opracowaniu jest projekt na odcinek drogi 
rowerowej wzdłuŜ ul. Płk. Dąbka od ul. 
Zielonej do ul. Belwederskiej. 

• Projekty dróg rowerowych w ul. Unruga 
(Kwiatkowskiego – Bosmańska) i Rolniczej 
(Wielkokacka – Kielecka) ze względu na 
przebieg po działkach prywatnych równieŜ 
oczekują na decyzję i dalsze prace. 
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• Projekt drogi rowerowej wzdłuŜ ul. Kartuskiej 
od Chylońskiej do Jaskółczej będzie 
opracowywany od nowa. Na pewnym etapie 
będzie moŜliwość składania uwag równieŜ 
przez Radę Rowerową. 

• Po zakończeniu prac związanych z przebudową 
kanału deszczowego w Al. Piłsudskiego 
Wydział Inwestycji pochyli się równieŜ nad 
moŜliwością budowy i dostosowania ulicy do 
ruchu rowerów pomiędzy ul. Tetmajera na 
Bulwarem Nadmorskim. 

Sporo uwagi rady wzbudza kwestia budowy drogi 
rowerowej wzdłuŜ Al. Zwycięstwa od Węzła 
Wzgórze Św. Maksymiliana do Parku Naukowo 
Technologicznego. Jasną informację o etapie 
zaawansowania prac prześle w najbliŜszym czasie 
wszystkim członkom Rady p. Studziński. 
• Pan Majkowski z Wydziału Inwestycji 

poinformował, Ŝe budowa ścieŜki rowerowej na 
Klifie Nadmorskim od Sopotu do ul. 
Przebendowskich jest niemal rozpoczęta – 
wykonawca organizuje obecnie zaplecze robót. 

Przewodniczący, p. Zmuda Trzebiatowski 
poinformował o zamontowaniu przez GOSIR i Halę 
Sportowo Widowiskową pierwszych stojaków w 
kształcie odwróconego trapezu.  

Pan Sudziński poinformował o szczegółach zadania 
polegającego na ustawienia w/w stojaków w Śródmieściu 
Gdyni. 150 sztuk stojaków będzie zakupione w tym roku. 
Z pozostałych po przetargu pieniędzy zostanie ustawiona 
część stojaków w tym roku, kolejna część w przyszłym – 
2013-tym. Lokalizacje są juŜ wstępnie ustalone. Są 
widoczne na mapie: http://goo.gl/maps/rVpXB Swoje 
uwagi Rada moŜe jednak dalej kierować drogą 
elektroniczną na adres rower@zdiz.gdynia.pl. Stojaki 
rowerowe staną równieŜ przy Dworcu Gdynia Główna 
PKP, jednak szczegóły, jakie stojaki i w jakiej ilości, oraz 
o ewentualnie innych prorowerowych działaniach 
Dworca zostaną ustalone na spotkaniu ZDiZ i Zarządcy 
Dworca.  

Pan Łucyk, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji opowiedział o pomyśle ustawienia stojaków 
lub parkingu rowerowego na terenie obiektów 
sportowych między Stadionem Miejskim a Halą 
Sportowo – Widowiskową. Odbyła się dyskusja na ten 
temat, w której wyjaśniona została kwestia obecnego 
braku stojaków przy Stadionie Miejskim.  

Zarząd Dróg i Zieleni pragnie równieŜ rozpocząć 
montowanie stojaków (prawdopodobnie juŜ bardziej 
standardowej formie) na terenie całego miasta począwszy 
od roku przyszłego. Pan Zmuda Trzebiatowski w kwestii 
ustawiania stojaków liczy równieŜ na dobrą współpracę 
ze Spółdzielniami i Wspólnotami.  

Z inicjatywy p. Zmudy Trzebiatowskiego i p. 
Studzińskiego Gdynia planuje się wydać w roku 2013 
zwięzłą broszurę w tematyce rowerowej. Publikacja 
miałaby poruszać najwaŜniejsze informacje na temat 
bezpieczeństwa i zalet poruszania się rowerem. 
Przewodniczący zachęcił członków Rady do dzielenia się 
swoimi pomysłami na treść jak i wygląd broszury za 
pomocą poczty elektronicznej. 

Tworzenie dobrego klimatu do poruszania się 
rowerem po mieście polega równieŜ na współpracy i 
wskazywaniu dobrych przykładów instytucji i firm, które 
podejmują działania prorowerowe. Przewodniczący 
poprosił członków Rady o wskazywanie takich firm w 
celu wskazania ich i zachęcania innych. Pan Zrodowski 

wskazując DNV jako taką firmę, zaproponował 
odwiedziny lub przeprowadzenie kolejnej sesji Rady w 
siedzibie DNV na ul. ŁuŜyckiej. 

Gość, Pan Bosowski ze Stowarzyszenia Rowerowa 
Gdynia opowiedział zebranym krótko o warsztatach  
z doskonalenia jazdy rowerem po mieście, jakie odbędą 
się w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w środę 19 
września o 16:30. Poprosił równieŜ zebranych o 
ogłaszanie warsztatów na dostępnych kanałach 
informacyjnych. 

Pan Łucyk poinformował o dotychczasowych 
działaniach GOSiR oraz pomyśle na kontynuację 
cotygodniowych spotkań rowerzystów crossowych i 
MTB, które moŜna równieŜ poszerzyć o działania 
związane równieŜ z bezpieczeństwem i kulturą jazdy po 
mieście. Odbyła się równieŜ krótka dyskusja na temat 
nowych i planowanych działań GOSiR. 
Na tym spotkanie zakończono. 
_________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [255] – 07.09.2012 – radny Marcin Horała – w 

sprawie umoŜliwienia zejścia z estakady 
Kwiatkowskiego do ul. Janka Wiśniewskiego 

2. [256] - 25.09.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utrzymania zieleni w początkowej 
części biegu ul. Chylońskiej pod katem 
zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania 
szkodom. 

3. [257] - 25.09.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utrzymania bieŜącego i moŜliwości 
przebudowy schodów prowadzących od ul. 
Morskiej do Parku Kilońskiego. 

4. [258] - 25.09.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zbiorowej informacji o przetargach na 
roboty drogowe. 

5. [259] - 25.09.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przejęcia przez miasto ul. 
Borowikowej. 

6. [260] - 25.09.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utrzymania boiska przy ul. 
Podgórskiej. 

_________________________________________ 


