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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 40 
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Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 21 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-

nych na sesję RMG. 
5. Omówienie projektu budŜetu MG na rok 

2013. 
6. Wolne wnioski. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum Przewodnicząca komisji Danuta 
Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad rozszerzono na wniosek Przewod-
niczącej o projekty uchwały zamieszczone w aneksie do 
porządku sesji. Uwzględniono takŜe prośbę Skarbnika 
MG o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie po-
Ŝyczki w ramach JESSICA. 
Ad 3. Protokół z dnia 24 października br. przyjęto bez 
uwag. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenie Mu-
zeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” 
w ramach Inicjatywy JESSICA omówił prof. Krzysztof 
Szałucki, Skarbnik MG. Uchwała zastępuje wcześniej 
podjętą decyzję o zaciągnięciu poŜyczki, która została 
zakwestionowana przez RIO. Prof. Szałucki nie ma wąt-
pliwości, Ŝe droga odwoławcza byłaby skuteczna, ale 
trwałaby zbyt długo, a środki są potrzebne w chwili 
obecnej. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytyw-
nie w głosowaniu: 4/0/0. 
Następnie pan Skarbnik omówił zmiany uchwały nr Rady 
Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2012, które takŜe zyskały pozytywną opinię 
komisji, wyraŜoną w głosowaniu: 4/1/0 (radny B. Krzy-
Ŝankowski protestował przeciw rezygnacji z realizacji 
kolejnych dróg i nie zgadzał się z przeznaczeniem kwoty 
800 tys. na Infobox)  
Pozytywnie zaopiniowano zmiany uchwały Rady Miasta 
Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
miasta Gdyni na lata 2012 – 2024 w głosowaniu: 5/0/0. 
Wiceprezydent Ewa  Łowkiel omówiła projekt uchwały 
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt 

dziecka w Ŝłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta 
Gdyni. Zapowiadana zmiana ustawy o opiece nad dzieć-
mi do lat 3 moŜe decydująco wpłynąć na sposób tworze-
nia i udziału gmin w dotowaniu niepublicznych Ŝłobków, 
wskazany jest więc umiar i brak pośpiechu w kreowaniu 
współpracy prywatnych podmiotów z miastem. Planowa-
ne jest utworzenie oddziałów Ŝłobkowych (dla dzieci od 
2 r. Ŝ.) przy działających przedszkolach gminnych. Do 
proponowanych projektów dot. opłat za Ŝłobki czy przed-
szkola wprowadzone zostały zapisy o ulgach na kolejne 
dziecko z jednej rodziny w placówce, które związane są z 
realizacją programu rodzinnego. Radny Bogdan Krzy-
Ŝankowski miał wątpliwości na temat 50% ulgi dla dzieci 
z tej samej rodziny umieszczonych w Ŝłobku. UwaŜał, Ŝe 
jeśli rodzicowi udało się umieścić dziecko w gminnym 
Ŝłobku, a 
co za tym idzie miasto dofinansowało  to miejsce kwotą 
600 zł to nie jest to powodem , aby kolejne dziecko, 
(które równieŜ otrzymuje 600 złotową dopłatę) otrzymało 
dodatkowe wsparcie w postaci 50% bonifikaty, szczegól-
nie Ŝe miejsca w Ŝłobkach prywatnych nie są dotowane w 
ogóle. UwaŜa, Ŝe w Gdyni jest deficyt miejsc w Ŝłobkach 
gminnych i wielu rodziców jest zmuszonych korzystać z 
usług prywatnych Ŝłobków, które nie mogą liczyć na 
Ŝadne wparcie. UwaŜa, Ŝe słuszne byłoby objęcie 50% 
bonifikatą dzieci z jednej rodziny umieszczonych zarów-
no w Ŝłobku, a takŜe w przedszkolu, a np. trzecie dziecko 
w szkole. Odpowiadając na wątpliwości radnego pani 
Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe zapisy wynikają z ustawy, 
która określa sposoby działania i rozliczania dotacji. Z 
chwilą zmiany ustawy moŜliwa będzie dalsza dyskusja.  
Projekt uchwały uzyskał opinie pozytywną w głosowa-
niu: 4/0/1. 
Następnie pani E. Łowkiel przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr X/185/11 Rady Miasta 
Gdyni z 07 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez Gminę Miasta Gdyni. Radny B. KrzyŜankowski 
zapytał o dostępność dzieci do opieki przedszkolnej. Pani 
Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe gmina Gdynia podjęła 
ogromny wysiłek, aby sprostać wymogom ustawy (obo-
wiązek przedszkolny dla 5-latków) i potrzebom rodziców 
i dzieci. W kaŜdym przedszkolu i kaŜdej szkole funkcjo-
nuje grupa „zerówkowa”. Radny Bogdan KrzyŜankowski 
zwrócił uwagę na róŜnice w ofercie Ŝłobka (Ŝłobków) i 
przedszkoli, głównie cenową. UwaŜa, Ŝe nie powinno się 
nadmiernie zachęcać rodziców do oddawania dzieci do 
Ŝłobków. Pani E. Łowkiel wskazała na kryteria, które 
trzeba spełnić, aby uzyskać miejsce w placówce, w tym 
warunek posiadania zatrudnienia przez oboje rodziców.  
Projekt uchwały uzyskał opinie pozytywną w głosowa-
niu: 3/0/1. 
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W dalszej części posiedzenia radny Bogdan KrzyŜan-
kowski przedstawił kolejno projekty uchwał wnoszone na 
sesje przez grupę radnych: 
a) w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru Ŝłob-
ków i klubów dziecięcych; Ustalenie wysokości opłaty 
leŜy w gestii gminy. W dniu 27. 04. 2011r Rada Miasta 
podjęła uchwałę ustalając opłatę w wysokości około 400 
zł. Od tego czasu zaledwie dwa podmioty wpisały się do 
rejestru. Uzyskanie wpisu wiąŜe się z koniecznością 
spełnienia wielu kryteriów odnośnie lokalu, personelu, 
poziomu usługi oraz poddania się kontroli ze strony 
władz miasta. Według niego jest z punktu widzenia Gmi-
ny korzystne - daje gwarancje określonego standardu w 
zakresie bezpieczeństwa i jakości oferty. Niestety jest 
równieŜ kosztowne, a nie przekłada się na polepszenie 
efektu ekonomicznego tego typu placówek. Znaczna 
kwota opłaty rejestracyjnej stała się według wnioskodaw-
ców jedną z przyczyn zniechęcających podmioty prowa-
dzące taką działalność do dokonywania wpisu do rejestru, 
dlatego projekt uchwały proponuje zmniejszenie  opłaty 
do symbolicznej złotówki, co w połączeniu z dotacją 
proponowaną w kolejnym projekcie uchwały zmieni 
niekorzystny stan rzeczy. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe kluby dziecięce i Ŝłobki 
prywatne nie rejestrują się dlatego, Ŝe opłata ich zdaniem 
jest wysoka, ale dlatego, Ŝe wymogi narzucone przez 
ustawodawcę są zbyt uciąŜliwe i kosztowne. Samo 
zmniejszenie opłat nie zachęci do rejestracji. Pani Wice-
prezydent poinformowała, Ŝe w reakcji na ogłoszony 
konkurs na środki unijne dla Ŝłobków odezwał się jeden 
podmiot.  Ustawodawca mógł określić opłatę wpisową na 
poziomie 1 zł., ale tego nie określił wiedząc, Ŝe prowa-
dzenie rejestru i kontroli podmiotów zarejestrowanych 
jest kosztem dla gminy. Ponadto oferta opieki nad dziec-
kiem do lat 3 skierowana jest do rodziców, a nie podmio-
tów prowadzących. NaleŜy więc przede wszystkim za-
biegać o standardy, ilość podmiotów nie jest tu najwaŜ-
niejsza.   
Opinia do projektu negatywna w głosowaniu: 1/3/0. 
b) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce 
na terenie Gminy Miasta Gdyni. Radny B. KrzyŜankow-
ski przedstawiając projekt stwierdził, Ŝe przyjęcie  
uchwały przyznającej dotację celową do prywatnych 
Ŝłobków w wysokości 300 zł., a w przypadku klubów 
dziecięcych – 150 zł, przyczyni się do powstania nowych 
miejsc w Ŝłobkach. Dotację będą mogły otrzymać jedynie 
Ŝłobki wpisane do rejestru, a więc będą to miejsca o 
sprawdzonym standardzie, które gmina będzie mogła 
kontrolować. Według radnego jednocześnie w miarę 
przybywania podmiotów rynek wymusi obniŜenie wyso-
kości opłat, zwiększając znacznie dostępność Ŝłobków.  
Tu pani Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe po zmianie ustawy 
w sposób umoŜliwiający gminie kontrolę wydatkowania 
środków, moŜe powrócić do analizowania  moŜliwości 
ustalenia takiej dotacji w Gdyni. Ponadto uchwalenie 
dotacji wymaga wcześniejszego ustalenia trybu i proce-
dur przyznawania pieniędzy. Przewodnicząca dodała, Ŝe 
przyjrzała się sieci podmiotów, które zajmują się opieką 
nad  małym dzieckiem, a których jest dość duŜo, chociaŜ 
nie mają pełnej obsady.  
Opinia do projektu negatywna w głosowaniu: 1/3/0. 
Ad 5. Prof. K. Szałucki przedstawił na wstępie synte-
tyczną informację na temat kształtu budŜetu w roku 2013. 
Wielkości wydatków porównując do roku ubiegłego w 
obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej nieznacz-
nie spadły. Pani Wiceprezydent E. Łowkiel dopowiedzia-

ła, Ŝe celem strategicznym kształtowania budŜetu w 
dziedzinie zdrowia było utrzymanie realizowanych pro-
gramów profilaktycznych. Nie zrezygnowano z Ŝadnego 
działania, w tym ze szczepień przeciw wirusowi HPV. 
Realizowany będzie takŜe program profilaktyczny dla 
młodych sportowców, które realizować będzie przychod-
nia medycyny sportowej. Szpital Morski otrzyma dotację 
na cele inwestycyjne (180 tyś. zł.). Pani Wiceprezydent 
krótko przedstawiła politykę miasta zmierzającą do wy-
cofania się z dotowania szpitali. Poinformowała takŜe o 
zamierzeniach dot. wydatków w dziale pomocy społecz-
nej – tu jednak sprawa jest bardziej dynamiczna, uzaleŜ-
niona od wielu czynników (polityka państwa, sytuacja 
ekonomiczna regionu, itp.).  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu MG 
na rok 2013 w działach ochrona zdrowia i pomoc spo-
łeczna w głosowaniu: 4/0/1. 
Ad 6. Wniosków nie zgłoszono. 
Ad 7. Kolejne posiedzenie 12 grudnia 2012 r. 
_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 26 listopada: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Omówienie projektu budŜetu MG na rok 2013. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Taraszkie-
wicz, wiceprzewodniczący komisji, który na wstępie 
powitał zebranych i stwierdził kworum. 
Ad 2. Po wysłuchaniu informacji pana prof. Krzysztofa 
Szałuckigo, Skarbnika MG na temat projektu budŜetu na 
rok 2013, komisja zaopiniowała dokument pozytywnie w 
głosowaniu: 4/0/1. Pozytywnie zaopiniowano takŜe 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2024 w głosowa-
niu: 4/0/1. 
Następnie Wiceprezydent Bogusław Stasiak przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych 
w Gdyni przy ul. Kcyńskiej, który został zaopiniowany 
pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. 
Projekt uchwały o tematyce obejmującej Pomorską Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną przedstawił dyr. BPP Marek 
Karzyński. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia uzyskał opinię 
pozytywną w głosowaniu: 5/0/0. 
PowyŜszy projekt uchwały wiąŜe się z kolejnym, przed-
stawionym przez Wiceprezydenta B. Stasiaka w sprawie 
wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego, którego przyjęcie 
stworzy moŜliwość uporządkowania ruchu w rejonie 
PSSE. Projekt zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 
5/0/0. 
Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gdyni, omówił Wice-
prezydent Marek Stępa. WyraŜono do projektu opinię 
pozytywną w głosowaniu: 5/0/0. 
Pozytywnie zostało zaopiniowane takŜe odrzucenie skargi z 
dnia 30 października 2012 roku wniesionej przez Piotra 
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Pomorskiego na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni rejon ulic 
Zielonej i A.Dickmana, w głosowaniu: 5/0/0. 
Następne projekty uchwał dot. gospodarowania mieniem 
komunalnym omówił Wiceprezydent B. Stasiak, a komisja 
zaopiniowała pozytywnie w głosowaniach: 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leŜącej w pasie ul. 
Górniczej – 4/0/0, 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy 
ul. świrowej 43 – 5/0/0,  
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜo-
nych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Władysława 
IV i Al. Marszałka J. Piłsudskiego, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni – 5/0/0,  
- wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność 
osoby prawnej – 5/0/0. 
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na 
realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum 
Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w 
ramach Inicjatywy JESSICA. Po wysłuchaniu wyjaśnień 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w 
głosowaniu: 5/0/0. 
RównieŜ pozytywną opinię z wynikiem głosowania: 
5/0/0, uzyskał  wybór JPA International Biuro Ekono-
miczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za 2012 rok. 
Następnie prof. K. Szałucki poprosił o zaakceptowanie 
projektu uchwały w sprawie przejęcia na własność przez 
Gmine Gdynia pojazdów usuniętych z dróg, którą popar-
to w głosowaniu: 5/0/0. 
Pan Skarbnik MG omówił kolejno o projektach uchwał 
dot. budŜetu miasta, które otrzymały pozytywna opinie 
komisji w głosowaniach:   
- zmiana Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu MG na rok 2012 – 4/0/1. 
- zmiana Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-
2024 – 4/0/1. 
Wyjaśnień dodatkowych do decyzji w sprawie przekaza-
nia 800 tys. na podwyŜszenie kapitału zakładowego 
Forum Kultury Sp. z o. o. udzielił Wiceprezydent Bogu-
sław Stasiak. Poinformował, Ŝe zapis o realizacji za te 
środki inwestycji GDYNIA INFOBOX jest niefortunny, 
poniewaŜ kwota ta musi zostać zwrócona (dokapitalizo-
wanie) jednostce po realizacji zadania dot. sceny letniej. 
Koszty Infoboxu nie uległy zmianie i wynoszą 4,6 mln zł. 
netto.  
Ad 4. Protokół z dnia 30 października br. został przyjęty 
bez uwag. 
Ad 5. Kolejne posiedzenie odbędzie się przed sesją gru-
dniową (18.12.2012r.). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury - 27 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
4. Projekt budŜetu miasta na rok 2013 – przed-

stawiają jednostki kultury, 
5. Opinia do projektu budŜetu na 2013, 
6. Sprawy bieŜące i wniesione. 
7. Wolne wnioski. 

Ad. 1  
Porządek przyjęto, 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag, 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• warunków i trybu przyznawania Nagrody Lite-
rackiej Gdyni przedstawiła z-ca naczelnika 
K.Moder. Uchwała reguluje kwestie związane 
ze szczególnymi warunkami i trybem przyzna-
wania nagrody literackiej Gdyni zgodnie z no-
wymi przepisami ustawy o organizacjach i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. Opinia 
pozytywna – 4/0/0 

• zmiany w budŜecie miasta na 2012 r. przedsta-
wi skarbnik K.Szałucki. Opinia pozytywna – 
4/0/0 

• zmiany w WPF – opinia pozytywna – 4/0/0 
Ad. 4 

• Muzeum Emigracji – p. Karolina Grabowicz. 
W 2013 r. dotacja z budŜetu miasta na działal-
ność muzeum to 4,8 mln zł. Rozpoczęcie robót 
budowlanych planowane na kwiecień. W dal-
szej kolejności walka o środki unijne. Muzeum 
promowane w szerokiej przestrzeni w całym 
kraju, m.in. w Krakowie. 

• Miejska Biblioteka Publiczna – dyr. Violetta 
Trela. ZłoŜono wniosek do UM o zwiększenie 
środków. W roku 2013 dotacja na działalność 
MBP wyniesie 6,6 mln zł, w tym Gdyńska Na-
groda Literacka – 900 tys., środki rad dzielnic – 
41 tys., wydatki inwestycyjne – ok. 90 tys. Pla-
ny na 2013 to komputeryzacja wszystkich pla-
cówek i pracowników (l. etatów wynosi 111 
osób). Organizacja ok. 5 tys. imprez rocznie, w 
tym udział biorą równieŜ filie MBP. Radna 
M.Wagner zwróciła uwagę na konieczność do-
stosowania placówek dla osób niepełnospraw-
nych (przy współudziale PFRON), minimaliza-
cję opłat. 

• Centrum kultury – dyr. Jarosław Wojciechow-
ski. W roku 2013 dotacje z budŜetu miasta na 
działalność CK wyniesie 4,7 mln zł. CK zajmu-
je się organizacja Ŝycia kulturalnego w mieście 
poprzez wspieranie inicjatyw lokalnego środo-
wiska kulturalnego i artystycznego, pomoc przy 
realizacji projektów teatralnych, muzycznych, 
wydawniczych oraz filmowych. Przedstawiono 
miejski kalendarz imprez (m.in. kontynuacja 
starych imprez, jak Festiwal Muzyki Sakralnej, 
Gdyńska Scena Kabaretowa, koncert nowo-
roczny itd.). Inwestycje to uruchomienie info-
boxu (300 tys. zł) na przełomie kwietnia i maja. 

Ad. 5 
Skarbnik miasta przedstawił ogólnie projekt budŜetu w 
dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Projekt na rok 2013 to ponad 35 mln zł, co daje ok. 
95,6% w stosunku do roku ubiegłego. Nie gubimy zadań 
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w miejskim kalendarium imprez, wprowadzamy dwa 
nowe przedsięwzięcia: Muzeum Emigracji i Eksperymen-
talne Centrum Nauki. 
Opinia do projektu budŜetu na rok 2013 w dz. 921 pozy-
tywna – 4/0/0. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 28 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Zmiany w budŜecie przedstawił Skarbnik Miasta. Opinia 
pozytywna – 10/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2012-2022 zaprezentował skarbnik 
miasta. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 
10/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na 
realizację projektu miejscowego pod nazwą „Utworzenie 
Muzeum Emigracji w ramach inicjatywy Jessica” – opi-
nia pozytywna – 10/0/0. 
_________________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 18 grudnia: 
 

8. Przyjęcie porządku obrad 
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
10. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
11. Sprawy bieŜące i wniesione. 
12. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• przyjęcia budŜetu na 2013 r. – opinia pozytyw-
na – 5/0/0 

• uchwalenia WPF na lata 2013-2024 – opinia 
pozytywna – 5/0/0 

• zasad i trybu przyznawania stypendiów nauko-
wych Prezydenta Miasta dla studentów i dokto-
rantów zajmujących się badaniami dziejów 
Gdyni. Projekt przedstawiła wiceprzewodni-
cząca J.Zielińska. Stypendia przeznaczone są 
dla osób piszących o Gdyni. Opinia pozytywna 
– 5/0/0. 

Ad. 4 
Projekt kulturalny – PARK KULTURY KOLIBKI. 
Stowarzyszenie Traffic Design i Pomorskie Stowarzy-
szenie Projektantów PoCoTo przedstawiło wspólny 
projekt kulturalny. Działają od 2009 r. i zrzeszają rów-
nieŜ projektantów wnętrz, architektów itp. 
Stowarzyszenie Traffic Design oficjalnie działa jako 
Stowarzyszenie Festiwal Street Artu i Muralowy Festiwal 
w Gdyni od 2012 r.  
Oba stowarzyszenia przedstawiły swoje dotychczasowe 
dokonania. Mają one duŜy potencjał działania na przy-
szłość. Podkreślono brak stałego miejsca do zaistnienia, a 
cechy idealnego miejsca to: 
- nieformalny klimat, 

- odpowiednie warunki dla pracowników, 
- dopasowana przestrzeń. 
Zwrócono się do Wydziału Kultury o rozpoznanie tema-
tu. Odpowiedzią jest propozycja lokalizacji na terenie 
kompleksu w Kolibkach, całorocznego, otwartego ośrod-
ka młodej sztuki miejskiej w Gdyni, która skupia trój-
miejskich twórców działających ponadlokalnie. Ma tam 
powstać przestrzeń wystawowa, prowadzona profesjo-
nalnie, warsztaty fotograficzne, pracownie sitodruku, 
kursy rysunku dla młodzieŜy zdającej do ASP i tak dalej. 
Do roku 2015 planuje się ok. 1440 godzin warsztatów, 
wystaw i koncertów. Na rok 2013 potrzeba ponad 379 
tys. zł. 
Radna B.Łęgowska zwróciła uwagę na charakter sztuki – 
aby nie miała ona charakteru offowego i skandalizujące-
go. Zapewniono, Ŝe sztuka prowokacyjna nie jest środ-
kiem inspiracji. Chodzi głównie o miejsce dla warszta-
tów. 
Radna J.Zielińska zauwaŜyła, Ŝe Wydział Kultury wska-
zał juŜ lokalizację, ale nie wiadomo, czy będzie to miej-
sce docelowe ze względu na prawa własności. Niemniej 
Stowarzyszenie wyrobi sobie markę. 
Komisja Kultury poparł ideę powstania przedstawionego 
projektu – opinia pozytywna – 5/0/0. 

______________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 19 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 19 
grudnia, 

2. Nazewnictwo ulic 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. uchwalenia budŜetu miasta na rok 2013 – opi-
nia pozytywna – 3/0/0 

2. uchwalenia WPF na lata 2013-2022 – opinia 
pozytywna – 3/0/0 

Ad. 2 
Omówiono zagadnienia związane z następującymi na-
zwami ulic: 

1. ks. bpa J.B.Szlagi – jest zgoda zainteresowa-
nych proboszczów parafii, 

2. Promenada Ireny Kwiatkowskiej – moŜe wska-
zane będzie zmienić na „Aleję”, 

3. Polana Bernadowo – wniosek o nadanie nazwy 
ul. Źródło Swelini, 

_____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 19 grudnia: 

 
Porządek posiedzenia: 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Projekt budŜetu miasta na rok 2013 - opinia pozytywna – 
13/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2013-2024 zaprezentował skarbnik 
miasta. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 
13/0/0. 
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Skarbnik przedstawił opinię RIO na temat obu dokumen-
tów. Obie opinie pozytywne, małe zastrzeŜenia nt. sposo-
bu zapisu pewnych pozycji (gruntów rolniczych). 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 4 stycznia: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na sesję 23 
stycznia, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja przygotowała i wniesie na sesję 23 stycznia 
następujące projekty uchwał w sprawach: 

1. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal nr 49 (Aleksander Wellen-
ger), - 4/0/0 

2. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal nr 50 (Aleksander Pawelec), 
- 4/0/0 

3. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal nr 51 (Franciszek Walicki), - 
4/0/0 

4. wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego za 2012 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni 
Pana Wojciecha Szczurka – 4/0/0. 

Ad. 2 
Komisja zapoznała się z aktualnym stanem prac nad 
przygotowywanymi uchwałami w sprawie nadania nazw 
ulicom – ks. bpa J.B.Szlagi i zmiany nazwy części ul. 
Wyszyńskiego. 
Pismo mieszkańców Wzg. Bernadowo – komisja zapo-
znała się. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-11-13: 
 
8531/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 

Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r. 
8532/12/VI/P - wszczęcia postępowania w 

trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

8533/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na publi-
kację wkładki promującej VII Festiwal 
Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port w „Co jest grane” dodatku do 
Gazety Wyborczej Trójmiasto 

8534/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na publi-
kację ogłoszenia promującego VII Fe-
stiwal Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port w „Co jest grane” dodatku do 
Gazety Wyborczej Trójmiasto 

8535/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8536/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8537/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na realizację 
przyłączenia do sieci elektroenerge-
tycznej Szkoły Muzycznej w Gdyni 

8538/12/VI/M - wymiany urządzenia sanitarne-
go w WC wraz z naprawą instalacji 
wodno-kanalizacyjnej w gminnym loka-
lu mieszkalnym nr 21 przy ul. Tuchol-
skiej 1 w Gdyni 

8539/12/VI/M - wymiany zaworów grzejniko-
wych w gminnym lokalu mieszkalnym 
nr 8 przy ul. Huzarskiej 1b w Gdyni 

8540/12/VI/M - wykonania badania posadzek 
na toksyczność w mieszkaniu nr 38 
przy ul. Chylońskiej 133 w Gdyni 

8541/12/VI/M - wykonania badania posadzek 
na toksyczność w mieszkaniu nr 53 
przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni 

8542/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
8233/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdy-
ni z dnia 16.10.2012 r. dotyczącego 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie docieplenia 
dachu budynku przy ul. Kartuskiej 20 
w Gdyni 

8543/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Kapitań-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

8544/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Króla Jana III 20A przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8545/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdynia, połoŜonej przy ul. H. Sie-
miradzkiego/A. Asnyka przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8546/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdynia, połoŜonej przy ul. Storczy-
kowej/ Wąskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

8547/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wykreśle-
nie z działu III księgi wieczystej KW nr 
GD1Y/00001541/9 prowadzonej dla 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Wolności 20B wpisu dotyczącego 
słuŜebności gruntowej 

8548/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
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wartości poniŜej 200.000 EUR na do-
stawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic 
rejestracyjnych oraz odbiór i złomowa-
nie uŜywanych tablic rejestracyjnych 

8549/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji o rozpoczęcie postępowania w 
trybie przetargu nieograniczonego na 
ubezpieczenie budynków Urzędu Mia-
sta, wyposaŜenia, osób, gotówki w 
2013 r. 

8550/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup arty-
kułów spoŜywczych na potrzeby Urzę-
du Miasta Gdyni 

8551/12/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
nr 4661/11/VI/S z dnia 20 grudnia 
2011 r. w sprawie zakupu biletów 
PKP-SKM jednorazowego przejazdu 
do celów słuŜbowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 

8552/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
7688/12/VI/S z dnia 04.09.2012 r. w 
sprawie przekazania środków finan-
sowych na bilety autobusowe (trolej-
busowe) do celów słuŜbowych dla pra-
cowników Urzędu Miasta 

8553/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup ak-
cesoriów samochodowych na potrzeby 
samochodów słuŜbowych Urzędu Mia-
sta Gdyni 

8554/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na zakup edytorów aktów praw-
nych 

8555/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego o 
wsparcie lub powierzenie zadań z za-
kresu kultury w 2013 roku 

8556/12/VI/P - wykonania muralu upamiętnia-
jącego wydarzenia Grudnia’70 

8557/12/VI/P - organizacji debaty pod robo-
czym tytułem „Idąc rakiem. Lekcja dia-
logu” 

8558/12/VI/O - aneksów nr 1 do umów 
KB/1072/OZ/32/W/2012 z dnia 
31.08.2012 r. oraz 
KB/1073/OZ/33/W/2012 z dnia 
31.08.2012 r. 

8559/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwo-
ty 14 000 EUR na „Przeprowadzenie 
czynności geodezyjnych związanych z 
ustaleniem przebiegu granic w postę-
powaniu rozgraniczeniowym” oraz w 
sprawie zatwierdzenia wzoru umowy 

8560/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości niezabudowanej sta-
nowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograni-
czonego, połoŜonej w Gdyni 
ul.Wiejska 23 

8561/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Lukrecjowej 18 przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

8562/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwo-
ty 14.000 EUR na publikacje reklamy 
Gdyni w kalendarzu planszowym na 
rok 2013 

8563/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Dembiń-
skiego 65 A przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

8564/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Dembiń-
skiego 97 przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

8565/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Mrongo-
wiusza przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

8566/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Sambora 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8567/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Sambora 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8568/12/VI/R - trybu rozpatrywania wniosków o 
realizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej 

8569/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8570/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na 
wymianie pionów instalacji wod.-kan. 
w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Wójta Radtkego 44 

8571/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 
8 gminnych lokali socjalnych i montaŜu 
kuchenek elektrycznych i zlewozmy-
waków w 9 lokalach socjalnych w bu-
dynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 

8572/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania 
przy ul. Chylońskiej 133/38 w Gdyni 

8573/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania 
przy ul. Kapitańskiej 14/3 w Gdyni 

8574/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego – garaŜ gminny nr 26 przy ul. 
Szafranowej 

8575/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego 

8576/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta 
na najem i obsługę Sali Bankietowej w 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
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8577/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
oceny technicznej i cenowej samocho-
du słuŜbowego marki Renault Laguna 
nr rej. GA 39963 

8578/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 
dla projektu rozbiórki obiektów budow-
lanych przy ul. śukowskiej 6 Gdyni 

8579/12/VI/U - udzielenie zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na pełnienie 
nadzoru autorskiego w zakresie robót 
sanitarnych nad realizacją inwestycji 
pn.: „Modernizacja ul. Przebendow-
skich w Gdyni” 

8580/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawy i 
serwis skuterów StraŜy Miejskiej, na 
wykonanie przeglądów technicznych w 
samochodach słuŜbowych UMG, Stra-
Ŝy Miejskiej , OSP Wiczlino 

8581/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku 

8582/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego o wartości poniŜej 14.000 EUR 
na wykonanie inwentaryzacji zieleni 
kolidującej z inwestycją rozbudowy 
Cmentarza w Kosakowie dla Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych w Gdyni 

8583/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępo-
wania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
pn: „Rozbudowa ul. świrowej w Gdyni 
wraz z ulicami Murarską i Malarską” 

8584/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na pełnienie 
funkcji nadzoru inwestorskiego nad re-
alizacją i w okresie gwarancji na robo-
tę budowlaną: „Rozbudowa ul. świro-
wej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i 
Malarską” 

8585/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 
08.12.2011 r. na wykonanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ulicy śurawiej w Gdyni na 
odcinku od ul. Chabrowej do ul. Mo-
drzewiowej” 

8586/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicz-
nego na organizację warsztatów: 
„Wzmocnienie zdolności poznawczych 
dzieci i młodzieŜy z dzielnicy Karwiny 
oraz wykorzystanie ich w nauce szkol-
nej” 

8587/12/VI/O - przyznania premii pani Kata-
rzynie Wiśniewskiej – dyrektor SPZOZ 

Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜ-
nień w Gdyni 

8588/12/VI/O - dofinansowania organizacji 
oraz zakupu nagród dla laureatów VIII 
Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni 
„Gdynia moje miasto – okno na świat”, 
którego organizatorami są V LO, VI LO 
oraz Zespół Szkół Mechanicznych w 
Gdyni 

8589/12/VI/M - ustalenia stawki wywoławczej 
czynszu najmu i warunków najmu nie-
ruchomości stanowiących własność 
gminy Gdynia, połoŜonych w Zespole 
Miejskich Hal Targowych przy ul. Wój-
ta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych 
do najmu w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

8590/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na przetłuma-
czenie na język angielski wybranych 
treści na stronie internetowej Gdyń-
skiego Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości 

8591/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
miasta na opłatę notarialną oraz są-
dową /ul. Komandorska 3/ 

8592/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego 

8593/12/VI/M - nieskorzystania z praw pierw-
szeństwa kupna nakładów poniesio-
nych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 
31,5 m2 zlokalizowanego na hali łuko-
wej 

8594/12/VI/M - nieskorzystania z praw pierw-
szeństwa kupna nakładów poniesio-
nych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego nr 349 o po-
wierzchni 31,5 m2 zlokalizowanego na 
placu targowym 

8595/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej przy ul. Zielonej – 
część działki nr 89/15 i część działki 
199/15 przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

8596/12/VI/M - przeprowadzenia nieograni-
czonego przetargu ustnego na sprze-
daŜ lokali uŜytkowych „B” i „C” połoŜo-
nych przy ul. Bp. Dominika 8-14 w 
Gdyni oraz powołania komisji przetar-
gowej 

8597/12/VI/P - upowaŜnienia przedstawicieli 
Gminy Miasta Gdyni do zawarcia 
umowy pomiędzy „Stena Line” sp. z 
o.o. w Gdyni a Gminą Miasta Gdyni w 
przedmiocie umowy uŜyczenia 

8598/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
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działalność poŜytku publicznego na 
wspieranie realizacji zadania „sporto-
we szkolenie dzieci i młodzieŜy z tere-
nu Gdyni oraz organizacja w Gdyni 
imprez sportowych w 2013 roku” 

8599/12/VI/P - współorganizacji „Dnia Dawcy 
Szpiku” 

8600/12/VI/P - zakupu materiałów promocyj-
nych 

8601/12/VI/P - wykonania kalendarza na rok 
2013 „Gdynia bez barier” 

8602/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na roboty budowlane zadania pn: „Zin-
tegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

8603/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad pracami projektowymi, re-
alizacją i w okresie gwarancji roboty 
budowlanej pn.: „Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

8604/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właści-
cielowi budynku z tytułu niedostarcze-
nia przez gminę lokalu socjalnego by-
łemu lokatorowi uprawnionemu do 
niego z mocy wyroku sądowego 
/MS.7142.6.17.2012/ 

8605/12/VI/P - wyraŜenia zgody na przygoto-
wanie i przeprowadzenie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 200.000 EUR 
na druk i kolportaŜ tygodnika „Ratusz” 
w 2013 roku 

8606/12/VI/S - wyraŜenia zgody na montaŜ 
poręczy ze stali nierdzewnej na klatce 
schodowej znajdującej się w budynku 
UMG 

8607/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
sprzętu biurowego 

 
2012-11-14: 

 
8608/12/VI/K - przedłoŜenia Radzie Miasta i 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej pro-
jektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2013 – 2024 oraz projektu 
uchwały budŜetowej Miasta Gdyni na 
2013 rok wraz z uzasadnieniem i ma-
teriałami określonymi w uchwale RM 
Gdynia nr XII/220/2011 w sprawie try-
bu prac nad projektem uchwały budŜe-
towej Miasta Gdyni 

 
2012-11-15: 

 
8609/12/VI/R - zmiany treści zarządzenia nr 

8529/12/VI/R z dnia 08.11.2012 r. 

8610/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publiczne-
go: „Organizacja czasu wolnego Gdy-
nia 55+” 

 
2012-11-20: 

 
8611/12/VI/M - zwrotu kosztów za usługi nota-

rialne 
8612/12/VI/M - wyraŜenia zgody na podłącze-

nie Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„GALEON” do węzła ciepłowniczego 
zlokalizowanego w budynku połoŜo-
nym przy ul. Morskiej 98/Grabowo 2 w 
Gdyni 

8613/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 7 

8614/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarz-
nieńskiej 14 

8615/12/VI/M - przestawienia pieców grzew-
czych w lokalach mieszkalnych w bu-
dynkach zarządzanych przez Admini-
strację Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni 

8616/12/VI/M - wykonania naprawy podłogi w 
pomieszczeniu sanitarnym w budynku 
mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 51 w 
Gdyni 

8617/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalne-
go i zabudowań gospodarczych przy 
ul. Przemyskiej 20 w Gdyni 

8618/12/VI/M - uszczelnienia przewodów ko-
minowych prowadzących do gminnych 
lokali mieszkalnych nr 10,14,18 w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Sando-
mierskiej 1 B w Gdyni 

8619/12/VI/M - wykonania naprawy na-
wierzchni wokół studni i naprawy 
chodnika przy budynku mieszkalnym 
przy ul. Morskiej 210 w Gdyni na tere-
nie gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 4 w Gdyni 

8620/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia 
lokalu mieszkalnego nr 3a w budynku 
mieszkalnym przy ul. Reja 8 w Gdyni 

8621/12/VI/M - wykonania prac naprawczych w 
budynkach socjalnych przy ul. śegla-
rzy 5 i 7 w Gdyni 

8622/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Chrzanowskiego 13 w 
Gdyni 

8623/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 
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8624/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8625/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8626/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8627/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8628/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8629/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8630/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8631/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8632/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
8392/2012/VI/M z dnia 30 października 
2012 roku dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

8633/12/VI/S - ogłoszenia konkursu na stano-
wisko dyrektora jednostki budŜetowej 
„Centrum Aktywności Seniora” w Gdy-
ni oraz przyjęcia regulaminu konkursu 
oraz trybu pracy komisji konkursowej 

8634/12/VI/R - udzielenia pełnomocnictwa 
Pani Annie Borkowskiej dyrektorowi 
Gdyńskiego Centrum Innowacji w 
Gdyni 

8635/12/VI/R - przyjęcia Regulaminu zaciąga-
nia zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budŜetowym i w la-
tach następnych jest niezbędna do za-
pewnienia ciągłości działania Gdyń-
skiego Centrum Innowacji w Gdyni 

8636/12/VI/R - przekazania do realizacji wy-
branych przez radę dzielnicy Witomino 
– Radiostacja przedsięwzięć inwesty-
cyjno – remontowych na lata 2011 – 
2014 

8637/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania: Prowa-
dzenie „Gdyńskich Warsztatów Po-
dróŜniczych” 

8638/12/VI/R - wykonania projektu graficzne-
go, składu komputerowego i druku 
Gdyńskiego Kalendarza Pozarządo-
wego na rok 2013 

8639/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowo-
zu dziecka niepełnosprawnego do Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii 
Grzegorzewskiej w Sopocie 

8640/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów międzyszkolnego kon-
kursu fotograficznego „ Bezkręgowce 
w obiektywie” organizowanego przez 
Zespół Szkół nr 7 w Gdyni 

8641/12/VI/O - akceptacji zmiany umowy za-
wartej z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Gdyni w sprawie przyznania miesięcz-
nego limitu kilometrów na 2012 r. z ty-
tułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

8642/12/VI/O - aneksu nr 1 do umowy 
KB/36/OZ/3/W/2011 z dnia 03.01.2011 
r. 

8643/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach 
zawartych w 2011 r. na realizację ba-
dań profilaktycznych 

8644/12/VI/M - określenia warunków sprzeda-
Ŝy bezprzetargowej oraz wykazu nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Śliwkowej 

8645/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kart 
świątecznych 

8646/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na wyko-
nanie reklamy Gdyńskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości na 
dwóch autobusach miejskich 

8647/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni 
na rok 2012 

8648/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni 
na 2012 rok 

8649/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 
2012 rok 

8650/12/VI/P - ubezpieczenia przyczepy sa-
mochodowej 

8651/12/VI/P - przyłączenia energii elektrycz-
nej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 
ul. świrki i Wigury 

8652/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na wykonanie nasadzeń roślin 
cebulowych na wybranych pasach 
międzyjezdniowych 

8653/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie po-
stępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego do 
200.000 EUR na wynajem pięciu sa-
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mochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2013 r. 

8654/12/VI/S - wyraŜenia zgody na uiszczenie 
opłaty abonamentowej za uŜywanie 
odbiorników radiowych i telewizyjnych 
w 2013 r. 

8655/12/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na rok 2013 na zakupy artyku-
łów: metalowych, remontowo-
budowlanych oraz hydraulicznych na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

8656/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 10 
kserokopiarek firmy Canon (kseroko-
piarka drukarka fax) dla Urzędu Miasta 
Gdyni 

8657/12/VI/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

8658/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowla-
nych pn. „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

8659/12/VI/O - przeznaczenia środków finan-
sowych na wynagrodzenia dla eksper-
tów biorących udział w postępowaniu 
egzaminacyjnym na nauczycieli mia-
nowanych w 2012 roku 

8660/12/VI/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem uczniów i opieku-
na z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 2 w Gdyni na Międzynarodo-
wą Konferencję w Hadze w ramach 
współpracy z Fundacją THIMUN – 
Singapur 

8661/12/VI/O - dofinansowania kosztów orga-
nizacji oraz zakupu nagród dla laure-
atów XII Rozgrywek Sportowych Burs i 
Internatów Województwa Pomorskiego 
oraz III Internackiego Konkursu „Mam 
Talent”, którego koordynatorem jest 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Gdyni 

8662/12/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia 
warunków przetargu ustnego nieogra-
niczonego na oddanie w najem lokali 
uŜytkowych – garaŜy, stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni 

8663/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwo-
ty 14.000 EUR na „Wykonanie projektu 
ujednolicenia stoisk sezonowych w 
Gdyni” oraz w sprawie zatwierdzenia 
wzoru umowy 

8664/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do prawa własno-
ści nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Powstania Wielkopolskiego, 
stanowiącej własność osoby prawnej 

8665/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego oraz o wyko-
nanie zastępcze (ul. Dembińskiego 
102/I) 

8666/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na aktualizację oraz druk 2000 
sztuk broszury promocyjnej – „Gdyński 
Szlak Modernizmu” 

8667/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwo-
ty 14.000 EUR na przygotowanie spo-
tkania kluczowych partnerów oraz 
członków Jury Konkursu „Gdyński Biz-
nesplan” 

8668/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
miasta na opłaty czynszowe i odsetki 
/Kcyńska / 

8669/12/VI/P - wykonania naklejek samoprzy-
lepnych informujących o realizacji za-
dania współfinansowanego ze środ-
ków Miasta Gdyni 

8670/12/VI/P - współorganizacji imprezy miko-
łajkowej dla dzieci 

8671/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalne-
go przy ul. śeromskiego 23 w Gdyni 

8672/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na napra-
wy i konserwacje kserokopiarek i fak-
sów dla UMG w latach 2013 i 2014 - w 
części A, B ,C, D 

8673/12/VI/S - zabezpieczenia środków na 
rozliczenie kosztów eksploatacyjnych 
oraz dostarczanych mediów do lokalu 
UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 
2013 roku 

8674/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup, 
wymianę i naprawę opon w samocho-
dach słuŜbowych UMG, StraŜy Miej-
skiej , OSP Wiczlino do 14.000 EUR w 
2013 r. 

8675/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie po-
stępowania o zamówienie publiczne w 
trybie zapytania o cenę do 200.000 
EUR na dostawę materiałów eksplo-
atacyjnych do drukarek i maszyn biu-
rowych oraz papieru termicznego i 
kreślarskiego w 2012/2013r. 

8676/12/VI/S - akceptacji wyniku przetargu 
ofertowego na sprzedaŜ jednego sa-
mochodu osobowego Urzędu Miasta 
uŜytkowanego przez StraŜ Miejską 

8677/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wprowa-
dzenie zmian do umowy dostawy Nr 
72/167 z dnia 23.06.2009r. zawartej z 
Polską Wytwórnią Papierów Warto-
ściowych S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Sanguszki 1 

8678/12/VI/S - zmiany Regulaminu organiza-
cyjnego Urzędu Miasta Gdyni 

8679/12/VI/M - wykonania projektu budowla-
nego na wymianę instalacji gazowej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Widnej 3/94 w Gdyni 
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8680/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezy-
denta Miasta Gdyni dotyczącego wy-
miany instalacji gazowej w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 
3/94 w Gdyni 

8681/12/VI/M - wykonania remontu pomiesz-
czeń biurowych w siedzibie Admini-
stracji Budynków Komunalnych Nr 3 
przy ul. Abrahama 55 w Gdyni 

8682/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania 
przy ul. Dickmana 30/5 w Gdyni 

8683/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania 
przy ul. Dickmana 28/3 w Gdyni 

8684/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania 
przy ul. śelaznej 16A w Gdyni 

8685/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania 
przy ul. Widnej 3 w Gdyni 

8686/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalne-
go i gospodarczego przy ul. Olgierda 
65 w Gdyni 

8687/12/VI/U - podpisania porozumienia do 
umowy nr KB/654/UI/241/W/2010 z 
dnia 05.11.2010 r. 

8688/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wybór wyko-
nawcy zadania: „Budowa oświetlenia 
placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w 
Gdyni” 

8689/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na pełnienie 
funkcji nadzoru inwestorskiego nad re-
alizacją zadania: „Budowa oświetlenia 
placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w 
Gdyni” 

8690/12/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 5.000.000 EUR na 
wykonanie zadania p.n: „Rozbiórka 
budynków przy ul. śukowskiej w Gdy-
ni” 

8691/12/VI/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację tra-
dycyjnej zabawy sylwestrowej 

8692/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Witomino-
Radiostacja zabawy mikołajkowej 

8693/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowo-
zu dziecka niepełnosprawnego do II 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Agnieszki Osieckiej w Sopocie 

8694/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
miasta Gdyni związanych z kosztami 
opłaty sądowej w związku z zawarciem 
aktu notarialnego 

8695/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-

sta Gdyni połoŜonej przy ul. Dickmana 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8696/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/368/OZ/3-w/2012 zawartej w 2012 
r. 

8697/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r. 

8698/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
naklejek i tabliczek informacyjnych dla 
projektu pn.: „Współdziałanie Zinte-
growanego Systemu Zarządzania Ru-
chem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i 
Sopocie 

8699/12/VI/O - zwiększenia wkładu własnego 
na zakup pomocy dydaktycznych i in-
nego sprzętu niezbędnego do realiza-
cji programów nauczania z wykorzy-
staniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych w ramach rządowe-
go programu rozwijania kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie sto-
sowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła” 

8700/12/VI/P - zatwierdzenie preliminarza 
wydatków związanych z udziałem 
gminy Gdynia w Rynku Międzynaro-
dowym podczas „Kieler Woche 2013” 

8701/12/VI/P - organizacji zaplecza technicz-
nego podczas „Dnia Dawcy Szpiku” 

8702/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
blankietów do kart świątecznych 

8703/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie in-
teraktywnego formularza zgłoszenio-
wego do konkursu „Gdyński Bizne-
splan 2013” 

8704/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
nowych projektów na potrzeby promo-
cyjne Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

8705/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
8590/12/VI/M z 13.11.2012 r. dotyczą-
cego udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na prze-
tłumaczenie na język angielski wybra-
nych treści na stronie internetowej 
Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

8706/12/VI/M - wyraŜenia zgody na potrącenie 
wzajemnych naleŜności spółki akcyjnej 
MHT administrujące Zespołem Miej-
skich Hal Targowych 

8707/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na publikację w 
prasie dwóch ogłoszeń o przetargu na 
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najem pawilonów handlowych w Ze-
spole Miejskich Hal Targowych 

8708/12/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie 
realizacji zadania z zakresu profilaktyki 
uzaleŜnień: „Pomoc terapeutyczna, 
psychiatryczna i rehabilitacyjna oso-
bom uzaleŜnionym, w tym od alkoholu 
oraz członkom ich rodzin 

8709/12/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie re-
alizacji zadania z zakresu profilaktyki 
uzaleŜnień „Profilaktyka przez sport” 

8710/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na montaŜ od-
powietrzników automatycznych wraz z 
regulacją instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku Zespołu Szkół Nr 13 

8711/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właści-
cielowi budynku z tytułu niedostarcze-
nia przez gminę lokalu socjalnego by-
łemu lokatorowi uprawnionemu do 
niego z mocy wyroku sądowego 

8712/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 200.000 EUR na 
usługę: „Dostosowanie treści mapy 
zasadniczej do wymagań określonych 
w art. 2 pkt. 7 i 14 b ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz prace 
mające na celu wdroŜenie przepisów 
projektu rozporządzenia ministra ad-
ministracji i cyfryzacji w sprawie bazy 
danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, bazy danych obiek-
tów topograficznych oraz mapy zasad-
niczej 

8713/12/VI/P - wyraŜenia zgody na wykonanie 
tłumaczenia dokumentu pt: „Agre-
ement on cost sharing method for the 
Project BGLC – Work Package 4 z ję-
zyka angielskiego na język polski, w 
ramach zadań realizowanych w pro-
jekcie unijnym „The Bothnian Green 
Logistic Corridor” BGLC 

8714/12/VI/S - wyraŜenia zgody na najem 
pomieszczeń biurowych w budynku 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Gdyni przy ul. 10 Lutego dla potrzeb 
Referatu Gospodarki Odpadami UMG 

8715/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie po-
stępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego do 
200.000 EUR na zakup mebli biuro-
wych dla UMG w 2013 r. 

8716/12/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie wyniku postę-
powania o zamówienie publiczne na 
dostawę i instalację sprzętu kompute-
rowego dla 52 placówek oświatowych 
w Gdyni realizowaną w ramach projek-
tu „Rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych w Gdyni” 

8717/12/VI/U - zmiany Porozumienia zawarte-
go w dniu 9 kwietnia 2004 r. pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasta 
Sopotu o realizacji zadań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego na 
obszarze gminy Sopot 

8718/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14 000 Euro na wykonanie 
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 
dla inwestycji polegającej na rozbudo-
wie ulicy Morskiej pomiędzy skrzyŜo-
waniami z ulicą Kcyńską i Chylońską II 
w Gdyni 

 
2012-11-27: 

 
8719/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 

oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicz-
nego w konkursie na realizację zada-
nia: organizacja i przeprowadzenie 
szkoleń dotyczących seksualności 
osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną 

8720/12/VI/M - wykonania projektu budowla-
nego na wymianę instalacji gazowej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Komandorskiej 19/9 w Gdyni 

8721/12/VI/M - usunięcia warstw toksycznej 
podłogi wraz z robotami towarzyszą-
cymi w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Młyńskiej 17/28 w Gdyni 

8722/12/VI/M - remontu posadzek w gminnym 
lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku 
przy ul. Abrahama 28 w Gdyni 

8723/12/VI/M - remontu schodów prowadzą-
cych do piwnicy w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Dickmana 26 w 
Gdyni 

8724/12/VI/M - wykonania remontu sufitów w 
gminnym lokalu uŜytkowym przy ul. 
śeglarzy 5 w Gdyni 

8725/12/VI/M - wykonania naprawy dachów w 
gminnych budynkach zarządzanych 
przez Administrację Budynków Komu-
nalnych Nr 3 w Gdyni 

8726/12/VI/M - remontu dachu gminnego bok-
su garaŜowego nr 66 przy ul. Naruto-
wicza w Gdyni 

8727/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
8040/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdy-
ni z dnia 2.10.2012 r. dotyczącego wy-
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konania remontów 3 mieszkań w Gdy-
ni przy ul. Morskiej 72/25, Morskiej 
89/14 i Morskiej 110/27 

8728/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
8464/12/VI/M z dnia 6 listopada 2012 
roku dotyczącego wymiany instalacji 
elektrycznej w gminnym lokalu miesz-
kalnym nr 8 przy ul. Orzeszkowej 13 w 
Gdyni 

8729/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezy-
denta Miasta Gdyni dotyczącego wy-
miany instalacji gazowej w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Koman-
dorskiej 19/9 w Gdyni 

8730/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8731/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8732/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8733/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8734/12/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

8735/12/VI/U - zamówienia opracowania re-
dakcyjnego i językowego jednego refe-
ratu do wydawnictwa pokonferencyj-
nego z III międzynarodowej konferencji 
naukowej „Modernizm w Europie – 
modernizm w Gdyni. Architektura XX 
wieku do lat 60. i jej ochrona” 

8736/12/VI/U - zamówienia wykonania kwe-
rend w archiwach polskich i niemiec-
kich dotyczących pracy zawodowej ar-
chitekta Wacława Tomaszewskiego 

8737/12/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej 
dla postawienia w stan likwidacji szale-
tu miejskiego połoŜonego przy ul. Pru-
sa 

8738/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych 
do wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, 
rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej 

8739/12/VI/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

8740/12/VI/O - upowaŜnienia dyrektora Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego Nr 1 do podpisywania 
umów na dowóz i odwóz uczniów do i 
ze szkoły, z których wynikają płatności 
wykraczające poza rok budŜetowy 

8741/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie 
KB/220/OZ/4-w/2012 z dnia 05 maja 
2012 r. 

8742/12/VI/O - powołania Komisji Konkursowej 
do rozpatrzenia składanych ofert na 
realizację programów profilaktycznych 
w latach 2013 – 2015 

8743/12/VI/O - przyjęcia programów profilak-
tycznych wraz ze specyfikacjami w la-
tach 2013 – 2015 

8744/12/VI/S - uchylenia zarządzenia dotyczą-
cego instrukcji krajowych i zagranicz-
nych podróŜy słuŜbowych pracowni-
ków urzędu i radnych 

8745/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
6053/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 11 kwietnia 2012 roku 

8746/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gdyni nr 
4135/2011/VI/S z dnia 15.11.2011 r. 
dot.: zabezpieczenia środków finan-
sowych na dostawę energii cieplnej w 
roku 2012 dla budynku Urzędu Miasta 
Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 

8747/12/VI/S - dofinansowania kosztów kształ-
cenia pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

8748/12/VI/S - przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 200.000 EUR w try-
bie przetargu nieograniczonego na 
usługę sprawowania profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami 
Urzędu Miasta Gdyni 

8749/12/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia 
warunków przetargu ustnego ograni-
czonego do mieszkańców budynku 
wielomieszkaniowego połoŜonego przy 
ul. Orzeszkowej 13 na działkach 111 i 
615/109, KM 59 w Gdyni na oddanie w 
najem lokalu uŜytkowego – garaŜu, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni 

8750/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
miasta na opłatę notarialną oraz kosz-
ty postępowania sądowego /ul. Piłsud-
skiego 50 bl. I 

8751/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdynia, połoŜonej przy ul. Zło-
tej/Miedzianej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

8752/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie ma-
teriałów promujących Gdyńskie Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości 

8753/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na dosta-
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wę prasy codziennej i czasopism spe-
cjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdy-
ni 

8754/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta gdyni w 2012 roku 

8755/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na publi-
kację logo Gdyni w kalendarzu plan-
szowym na 2013 rok 

8756/12/VI/ - powołania Komisji Oceniającej 
oferty zgłoszone do otwartego konkur-
su ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego o 
wsparcie lub powierzenie zadań z za-
kresu kultury w 2013 roku, ogłoszone-
go zarządzeniem nr 8555/2012/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 li-
stopada 2012 r. 

8757/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę poniŜej 200.000 EUR 
na zakup i dostawę papieru do druka-
rek i kserokopiarek dla UMG w grudniu 
2012 r. oraz w 2013 r. 

8758/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
200.000 EUR na dostawę naturalnej 
wody źródlanej, dzierŜawę i sanityza-
cję dystrybutorów oraz dostawę natu-
ralnej wody mineralnej średniozmine-
ralizowanej niegazowanej, gazowanej i 
kubków jednorazowych dla UMG od 
01.12.2012 r do 30.11.2014r. 

8759/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup arty-
kułów spoŜywczych na potrzeby Urzę-
du Miasta Gdyni 

8760/12/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2013 r. 

8761/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej polegającego na wspieraniu 
samotnych matek i rodzin ubogich 

8762/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 3/2012 w sprawie realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomo-
cy społecznej, polegającego na pro-
wadzeniu schroniska z funkcją inter-
wencyjnego punktu noclegowego dla 
osób w stanie nietrzeźwości i upojo-
nych alkoholem przebywających na te-
renie Gdyni 

8763/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gdyni nr 4466/11/VI/S 
z dnia 06.12.2011 r., zarządzenie nr 
7413/12/VI/S z dnia 31.07.2012 r. dot. 

zabezpieczenia środków na rozliczenie 
kosztów eksploatacyjnych oraz dostar-
czanych mediów do lokalu UMG przy 
ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni w 2012 ro-
ku 

8764/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad pracami projektowymi, re-
alizacją i w okresie gwarancji roboty 
budowlanej pn.: „Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem TRISTAR”. 

8765/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
prac projektowych w ramach zadania 
pn.: „Budowa ulicy śukowskiej w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną” 

8766/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników PKP Szybka Kolej Miej-
ska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni 

8767/12/VI/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne na wykonanie 
usług wyceny nieruchomości na po-
trzeby Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
w 2013r. 

8768/12/VI/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne na wykonanie 
inwentaryzacji budynków oraz aktuali-
zacji dokumentacji technicznej nieru-
chomości na potrzeby Wydziału Polity-
ki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013r 

8769/12/VI/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne na wykonanie 
usług geodezyjnych na potrzeby Wy-
działu Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni w 
2013r. 

8770/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Legionów 23a przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

8771/12/VI/M - wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Aresa prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

8772/12/VI/M - określenia warunków dołącze-
nia i wykazu nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Ateny 

8773/12/VI/M - określenia warunków dołącze-
nia i wykazu nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Marsa 

8774/12/VI/M - określenia warunków dołącze-
nia i wykazu nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Marsa 
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8775/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, wykonania prętów naciągowych 
do nośników reklamowych na słupach 
oświetleniowych przy ul. Świętojań-
skiej 

8776/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie 
albumu pod roboczym tytułem „Sceny 
Gdyni” 

8777/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na organizację spotkania pod-
sumowującego sezon turystyczny 
2012 

8778/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na przeprowadze-
nie konkursu na opracowanie logo 
Gdynia Film Festival oraz statuetki Zło-
te Lwy 

8779/12/VI/M - otwarcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udziele-
nie zamówienia publicznego, poniŜej 
kwoty 200.000 EUR, na wykonanie 
makiety urbanistycznej fragmentu mia-
sta Gdyni 

8780/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/153/UI/34/W/2012 z dnia 
12.03.2012 r. na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla za-
dania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy 
Rdestowej na odcinku od ul. Chwasz-
czyńskiej do ul. Szafranowej w Gdyni” 

8781/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku 

8782/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej dla zadania pn.: „Przebudowa 
ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infra-
strukturą techniczną, budową kanali-
zacji deszczowej i zbiornika retencyj-
nego”. 

8783/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na wykonanie mapy do celów 
projektowych dla terenu w rejonie ul. 
Świętojańskiej w Gdyni (działka numer 
479/71 KM 55 obręb Gdynia) oraz pro-
jektu wykonawczego konstrukcji 
wsporczej wraz z fundamentem ściany 
zielonej 

8784/12/VI/S - zmiany umowy nr 
KB/1186/SMO/71/W/2012 z dnia 
2.11.2012 

8785/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na dostawę dzwonków wietrz-
nych 

8786/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
6308/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 2 maja 2012 roku 

8787/12/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na rok 2013 na zakupy artyku-
łów, konserwacje i naprawę sprzętu p. 
poŜ., konserwacje i naprawy maszyn 
biurowych, dorabianie kluczy na po-
trzeby Urzędu Miasta Gdyni 

8788/12/VI/S - wyraŜenia zgody na urucho-
mienie środków na ryczałty samocho-
dowe dla pracowników Urzędu Miasta i 
StraŜy Miejskiej w 2013r. 

8789/12/VI/S - zabezpieczenia środków finan-
sowych w roku 2013 na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków dla budynku 
Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54 

8790/12/VI/S - zabezpieczenia środków finan-
sowych w roku 2013 na dostawę ener-
gii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta 
Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 

8791/12/VI/S - wyraŜenia zgody na przedłuŜe-
nie umowy z Komendą Miejską Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej w Gdyni i za-
jęcie przez Wydział Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Ludności lokalu w 
budynku przy ul. Władysława IV 12/14 
do dnia 31.12.2014 roku 

8792/12/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 
2013 na poczet rozliczania kosztów 
eksploatacyjnych oraz mediów doty-
czących lokali uŜytkowanych przez 
UMG przy ul. Partyzantów 42, ul. Armii 
Krajowej 44, ul. 3 Maja 27/31, ul. Wła-
dysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 
291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Par-
tyzantów 39 w Gdyni w 2013 roku 

8793/12/VI/S - zabezpieczenia środków finan-
sowych w roku 2013 na dostawę me-
diów do pomieszczeń przy ul. śeglarzy 
7 w Gdyni - zajmowanych przez StraŜ 
Miejską 

8794/12/VI/S - zabezpieczenia środków finan-
sowych w roku 2013 na dostawę me-
diów do pomieszczeń przy ul. Zakręt 
do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowa-
nych przez StraŜ Miejską 

8795/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego o wartości do 14.000 EUR na 
zakup 6 zdjęć obrazujących stan za-
gospodarowania nieruchomości poło-
Ŝonych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 
i 10 Lutego oraz Władysława IV 

8796/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, realizacji działań promujących 
miasto z okazji konkursu Gdyński Biz-
nesplan 2013 

8797/12/VI/S - wyraŜenia zgody na opłatę 
związaną z wymianą dowodu rejestra-
cyjnego samochodu słuŜbowego UMG 
Renault Laguna GA 39963 
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8798/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 4 do 
umowy na sprzedaŜ energii elektrycz-
nej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

8799/12/VI/P - zatwierdzenia wyboru oferenta 
na: sprzątanie pomieszczeń Miejskie-
go Centrum Zarządzania Kryzysowego 
i Miejskiego Centrum Oglądowego w 
2013r. 

8800/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dru-
ków ścisłego zarachowania do wyda-
wania licencji transportowych, zezwo-
leń i zaświadczeń wraz z kosztami 
przesyłki 

8801/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EUR na ubezpiecze-
nie budynków UMG, wyposaŜenia, go-
tówki i osób w 2013 r. 

8802/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup ak-
cesoriów do sprzątania 

8803/12/VI/P - zmiany treści zarządzenia nr 
3967/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 07.11.2011r. dotyczącego po-
wołania Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku na kadencję 2011 – 2014 

8804/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 
oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicz-
nego w konkursie na realizację zadań 
dotyczących działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców 
Gdyni 

8805/12/VI/M - przejęcia lokalu mieszkalnego 
w budynku mieszkalnym przy ul. Wła-
dysława IV 34B w Gdyni w zasób 
gminny 

8806/12/VI/M - akceptacji wyników konkursu 
na wybór brokera ubezpieczeniowego 
dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek 
organizacyjnych 

8807/12/VI/M - wspólnego przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia 
na kompleksowe ubezpieczenie Gminy 
Miasta Gdyni i niektórych jednostek 
organizacyjnych oraz powołania Ze-
społu ds. wdroŜenia programu ubez-
pieczeniowego dla Gminy Miasta Gdy-
ni i jej jednostek organizacyjnych 

8808/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
8202/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdy-
ni z dnia 16 października 2012 roku 
dotyczącego wykonania nasadzeń 
drzew na terenach gminnych będą-
cych w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 

8809/12/VI/M - świadczenia usługi wsparcia w 
realizacji zamówienia publicznego na 
dostosowanie treści mapy zasadniczej 
do wymagań określonych w art. 2 ust. 

7 i 14 b ustawy prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz prace mające na 
celu wdroŜenie przepisów projektu 
rozporządzenia Ministra Administracji i 
Cyfryzacji w sprawie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, bazy danych obiektów topogra-
ficznych oraz mapy zasadniczej 

8810/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej przy ul. Chyloń-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

8811/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
miasta Gdyni związanych z zakupem 
znaków opłaty sądowej 

8812/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
8586/12/VI/O z dnia 13 listopada 2012 
w sprawie udzielania zamówienia pu-
blicznego na organizację warsztatów: 
„Wzmocnienie zdolności poznawczych 
dzieci i młodzieŜy z dzielnicy Karwiny 
oraz wykorzystanie ich w nauce szkol-
nej” 

8813/12/VI/M - nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Gospodarskiej 1 

8814/12/VI/M - skorzystania z prawa pierw-
szeństwa kupna nakładów poniesio-
nych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 
10,00 m² zlokalizowanego na hali łu-
kowej –pawilon handlowy nr 4 

8815/12/VI/M - skorzystania z prawa pierw-
szeństwa kupna nakładów poniesio-
nych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 
10,60 m² zlokalizowanego na placu 
targowym –pawilon handlowy nr 214 

8816/12/VI/R - skierowania na drogę postępo-
wania sądowo - administracyjnego 
sprawy o rozstrzygnięcie sporu o wła-
ściwość pomiędzy Prezydentem Mia-
sta Gdyni a Powiatowym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Gdynia w sprawie pozwolenia na bu-
dowę budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego przy ul. Kacze Buki 24 w 
Gdyni, dz. nr 237/25 KM 7 

8817/12/VI/R - ogłoszenia o moŜliwości uzy-
skania przez podmioty spoza sektora 
finansów publicznych, nie działające w 
celu osiągnięcia zysku dotacji celowej 
na wykonywanie zleconych zadań z 
zakresu monitoringu środowiska 

8818/12/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienie publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 5.000.000 EUR na 
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wykonanie zadania p.n. „Przebudowa 
oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni” 

8819/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na pełnienie 
funkcji nadzoru inwestorskiego nad re-
alizacją zadania: „ Budowa oświetlenia 
ciągu pieszego w Gdyni na odcinku od 
ul. Bukowej do Al. Zwycięstwa” 

8820/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 
8273/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 23.10.2012 r. w sprawie zamó-
wienia opracowania konserwatorskiej 
karty ewidencyjnej dla budynku zabyt-
kowego dawnej willi Łosiówka przy ul. 
Korzeniowskiego 7 w Gdyni 

8821/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wybór wyko-
nawcy zadania: „Budowa oświetlenia 
ciągu pieszego na odcinku od ul. Bu-
kowej do Alei Zwycięstwa w Gdyni” 

8822/12/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwa-
cję oraz naprawy wind marki ”KONE” 
oraz „PILAWA” znajdujących się w bu-
dynku Urzędu Miasta Gdyni w roku 
2013 

8823/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
okna w budynku UMG 

8824/12/VI/M - zawarcia umowy zlecenia na 
pełnienie funkcji przedstawiciela dla 
osoby nieobecnej 

8825/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na realizację po-
prawy funkcjonowania istniejącej sy-
gnalizacji świetlnej na ulicy Unruga 
poprzez wymianę latarń sygnalizacji 
świetlnej 

8826/12/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwo-
ty 14.000 EUR, na publikację reklamy 
promującej projekt Peron Kulturalny w 
„Polska Dziennik Bałtycki” 

8827/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na wykonanie pro-
jektu i druk gdyńskich kalendarzy 
planszowych na 2013 r. 

8828/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
robót związanych z zadaniem: „Budo-
wa kaplicy pogrzebowej z zapleczem 
technicznym przy ul. Witomińskiej w 
Gdyni” 

8829/12/VI/P - wykonania dokumentacji me-
dialnej 

8830/12/VI/P - zakupu ksiąŜek 
8831/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 

5035/11/VI/P z dnia 17 stycznia 2011 
r. w sprawie realizacji projektu Rady 
Dzielnicy Gdynia Babie Doły pt. „Ro-
dzinne spotkania z kulturą” w ramach 
konkursu „Kultura w dzielnicy” 

8832/12/VI/P - przeprowadzenia projektu Pe-
ron Kulturalny 

8833/12/VI/U - wszczęcia postępowania o 
udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
niŜej 200.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji wykonania robót 
budowlanych pn.: „Rozbudowa szkoły 
podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 
93 w Gdyni wraz z przebudową przed-
szkola” 

8834/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy na dostawę programów TV cy-
frowej w roku 2013 

 
2012-11-28: 

 
8835/12/VI/O - akceptacji wyników postępo-

wania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EUR na zakup i do-
stawę sprzętu komputerowego i multi-
medialnego 

8836/12/VI/K - zmieniające budŜet miasta 
Gdyni na rok 2012 

8837/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Pre-
zydenta Miasta w sprawie ustalenia 
planu finansowego UMG na 2012 rok 

8838/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Pre-
zydenta Miasta w sprawie ustalenia 
planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zle-
conych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

 
2012-11-30: 

 
8839/12/VI/P - organizacji konferencji „Komu-

nikacja jako czynnik podnoszący ja-
kość Ŝycia osoby z niepełnosprawno-
ścią ” w dniu 5 grudnia, 2012 r. 

 
2012-12-05: 

 
8840/12/VI/P - zmiany umowy nr 

PON/1/PFRON/2012 zawartą dnia 20 
lipca 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Fundacją Wsparcia Osób z 
Zaburzeniami Komunikacji „Miedzy 
słowami” 

8841/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania: orga-
nizacja i przeprowadzenie szkoleń do-
tyczących seksualności osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 

8842/12/VI/M - usunięcia nieszczelności insta-
lacji gazowej w gminnych lokalach 
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mieszkalnych przy ul. Spacerowej 
14/2, Wojewody Wachowiaka 17/2, 
Wojewody Wachowiaka 37/2 w Gdyni 

8843/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia 
obiektów przy ul. Orłowskiej 13 i 15 w 
Gdyni 

8844/12/VI/M - warunków przyłączenia do 
miejskiej sieci wod.-kan. budynku 
mieszkalnego przy ul. Śmidowicza 59A 
w Gdyni 

8845/12/VI/M - wykonania robót towarzyszą-
cych w związku z usunięciem warstw 
toksycznej podłogi w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17/14 
w Gdyni 

8846/12/VI/M - wymiany podejść kanalizacyj-
nych do przyborów sanitarnych, klatka 
57 w budynku przy ul. Legionów 57-
57a w Gdyni 

8847/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały nr 8/2012 Wspólnoty Miesz-
kaniowej budynku przy ul. Okoniew-
skiego 5 w Gdyni 

8848/12/VI/U - skargi z dnia 25 października 
2012 roku złoŜonej przez Jarosława 
Barana na zarządzenie nr 
7749/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 11 września 2012 roku w spra-
wie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
dzielnicy Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie 
w Gdyni, rejon ulic Zielonej i 
A.Dickmana 

8849/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych 
do wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon 
ulic Węglowej i Waszyngtona 

8850/12/VI/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

8851/12/VI/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego o przepadek 
pojazdu na własność Gminy 

8852/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
sali gimnastycznej dla druŜyny siatkar-
skiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 
17 w Gdyni 

8853/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
4283/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdy-
ni z dnia 29.11.2011 r. w sprawie po-
wołania lokalnego zespołu koordynu-
jącego realizację lokalnego programu 
promocji zdrowia psychicznego 

8854/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na świad-

czenie zastrzeŜonych oraz pozosta-
łych usług pocztowych w 2013 roku 

8855/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
4482/11/VI/S z dnia 6 grudnia 2011 r. 

8856/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
smyczy z nadrukiem dwustronnym na 
logobandzie sublimacyjnej z karabiń-
czykiem do identyfikatorów dla pra-
cowników UMG o wartości do 14.000 
EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferty 

8857/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji o rozpoczęcie postępowania w 
trybie zapytania o cenę na zakup pa-
pierowych artykułów sanitarnych dla 
UMG do 200.000 EUR w 2013 roku 

8858/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji o rozpoczęcie postępowania w 
trybie zapytania o cenę na zakup 
środków czystości dla UMG do 
200.000 EUR w 2013 roku 

8859/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwo-
ty 14.000 EUR na usługę wykonania 
podziału nieruchomości zgodnie z po-
stanowieniem Sądu, oraz zatwierdze-
nia umowy 

8860/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Nowowiczlińskiej 109 przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8861/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Nowowiczlińskiej 111 przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8862/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Sandomierskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

8863/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej w Gdyni przy 
ul.Wielkopolskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8864/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej w Gdyni przy 
ul.Wielkopolskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8865/12/VI/M - zmiany zarządzenie Prezyden-
ta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia 
ceny oraz wykazu nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Aragońskiej 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

8866/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nie-
ograniczonego przetargu ustnego na 
najem pomieszczeń uŜytkowych, sta-
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nowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 

8867/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
miasta na opłaty czynszowe, odsetki i 
koszty sądowe 

8868/12/VI/M - wymiany okna w pralni w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 

8869/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej z 
drzwiami balkonowymi w lokalu miesz-
kalnym w budynku mieszkalnym przy 
ul. Warszawskiej 44 w Gdyni 

8870/12/VI/M - wykonania wymiany witryny w 
lokalu uŜytkowym przy ul. Derdow-
skiego 11 w Gdyni 

8871/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Sandomierskiej 1 w 
Gdyni 

8872/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej dla zadania pn.: „Przebudowa 
ul. Kołłątaja w Gdyni wraz przebudową 
infrastruktury technicznej” 

8873/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na zakup 
sprzętu do chwytania i przewoŜenia 
zwierząt na wyposaŜenie Ekopatrolu 
StraŜy Miejskiej 

8874/12/VI/R - zmiany umowy na świadczenie 
pomocy weterynaryjnej zwierzętom 
dzikim oraz niektórym egzotycznym i 
gospodarskim z terenu Gminy Miasta 
Gdyni 

8875/12/VI/R - przekazania do realizacji wy-
branych przez Radę Dzielnicy Dąbro-
wa przedsięwzięć inwestycyjno – re-
montowych na lata 2011 – 2014 

8876/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na wykonanie usług powielania 
map i dokumentacji 

8877/12/VI/M - wykonania modernizacji infra-
struktury telewizyjnej do odbioru na-
ziemnej telewizji cyfrowej dla potrzeb 
mieszkańców w gminnych budynkach 
połoŜonych przy ul. Janka Wiśniew-
skiego 9 i 11, Chrzanowskiego 21 w 
Gdyni 

8878/12/VI/M - wymiany instalacji gazowej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul 
Orzeszkowej 3/13 w Gdyni 

8879/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie rozwiązania 
umowy na wykonanie w ul. Zakręt do 
Oksywia kanalizacji teletechnicznej dla 
światłowodowej sieci szkieletowej 

8880/12/VI/M - wykonania remontu schodów 
zewnętrznych do lokali uŜytkowych 
przy ul. Traugutta 2 w Gdyni 

8881/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na robotę 
budowlaną pn. Budowa małej infra-
struktury słuŜącej ochronie przyrody 
na obszarze rezerwatu Kępa Redłow-
ska w Gdyni 

8882/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
6191/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 24 kwietnia 2012 roku 

8883/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na usługę sprawowania nadzoru 
autorskiego dla inwestycji zagospoda-
rowania skweru im. Stefana śerom-
skiego 

8884/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę poniŜej 200.000 EUR 
na zakup i dostawę materiałów biuro-
wych dla UMG w 2013 r. 

8885/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie 
konserwacji i naprawy instalacji wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych w budyn-
kach UMG w roku 2013 

8886/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
instalacji c.o. w budynku UMG 

8887/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku 

8888/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego w trybie do 14.000 EUR na wy-
konanie fotograficznej aplikacji kon-
kursowej na portalu Facebook 

8889/12/VI/O - dofinansowania kosztów orga-
nizacji oraz zakupu nagród dla uczest-
ników okręgowych eliminacji V Olim-
piady Wiedzy Hotelarskiej organizo-
wanej przez Zespół Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni 

8890/12/VI/R - powołania Zespołu ds. Meryto-
rycznej i Formalnej Oceny Wniosku 
Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu 
„Cisza” w Gdyni o dofinansowanie ze 
środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
kosztów wynikających ze zwiększenia 
liczby uczestników warsztatu terapii 
zajęciowej 

8891/12/VI/R - przekazania do realizacji wy-
branych przez radę dzielnicy Wzgórze 
Św. Maksymiliana przedsięwzięć in-
westycyjno - remontowych na lata 
2011 – 2014 

8892/12/VI/M - zmiany treści umowy uŜyczenia 
nr MG/3/2010 z dnia 23 grudnia 
2010r., przedmiotem której jest grunt 
połoŜony w Gdyni przy ul. Wojewody 
Wachowiaka 
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8893/12/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie 
herbu Miasta Gdyni w odznace pa-
miątkowej Rejonowego Zarządu Infra-
struktury w Gdyni 

8894/12/VI/M - zmiany treści regulaminu kon-
kursu na „Opracowanie koncepcji i 
kreacji kampanii wizerunkowej miasta 
Gdyni” 

8895/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na montaŜ opraw do iluminacji 

8896/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego o wartości do 14.000 EURO na 
usługę – rozszerzenie bazy wiedzy w 
ramach usługi „Wirtualny Urzędnik” w 
systemie informatycznym „Wirtualny 
Doradca” 

8897/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR w zakresie 
konserwacji ploterów w Wydziale 
Geodezji 

8898/12/VI/S - wyraŜenia zgody na mycie sa-
mochodów słuŜbowych UMG, StraŜy 
Miejskiej 

8899/12/VI/K - przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych objętych 
księgami rachunkowymi w Wydziale 
BudŜetu 

8900/12/VI/S - wyraŜenia zgody na remont 
klatek schodowych 

8901/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 
14.000 EUR na zaopiniowanie wyko-
nawczego projektu elektrycznego i te-
letechnicznego inwestycji p.n. ”Rozbu-
dowa, przebudowa i adaptacja Dworca 
Morskiego oraz Magazynu Tranzyto-
wego na potrzeby Muzeum Emigracji 
ul. Polska 1 w Gdyni” 

8902/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 
14.000 EUR na wykonanie komplek-
sowych prac, badających konstrukcję 
w obiekcie przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

8903/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
naprawy dachu budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. 
Legionów 7 w Gdyni 

8904/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Dickmana 24 w Gdyni 

8905/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
korytarzu prowadzącym do gminnych 
lokali mieszkalnych na III piętrze w bu-
dynku przy ul. Morskiej 93 w Gdyni 

8906/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Kalksztajnów 11 w Gdyni 

8907/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup sku-
tera dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r. 

8908/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup do-
datkowego wyposaŜenia do pojazdu 

słuŜbowego Mitsubishi L200 dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012r. 

8909/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 
200.000 EUR na wynajem pięciu sa-
mochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2013 r. 

8910/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
odzieŜy i obuwia słuŜbowego dla pra-
cowników StraŜy Miejskiej 

8911/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakupu 
telefonów analogowych 

8912/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na zakup 
prawa do uŜywania licencjowanego 
programu komputerowego ODPN 
przeznaczonego do prowadzenia reje-
stru oraz obsługi dotacji dla szkół i pla-
cówek niepublicznych 

8913/12/VI/R - skierowania na drogę postępo-
wania sądowego spraw o wyznaczenia 
kuratora spadku w postępowaniu o 
wydanie decyzji administracyjnej o wa-
runkach zabudowy części działki nr 
1437/386 KM 60 obręb Gdynia przy ul. 
Norwida w Gdyni dla inwestycji pole-
gającej na budowie budynku mieszka-
niowego wielorodzinnego z parkingami 
podziemnymi i infrastrukturą 

8914/12/VI/P - druku ksiąŜki „Dziecięce zasady 
jak Ŝyć w przyjaźni” 

8915/12/VI/P - organizacji koncertu grupy „Ze-
spół Reprezentacyjny” 

8916/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na zakup zestawów do składania 
bezpiecznego podpisu elektronicznego 

8917/12/VI/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę do 200.000 EUR na 
dostawę materiałów eksploatacyjnych 
do drukarek i maszyn biurowych oraz 
papieru termicznego i kreślarskiego w 
2012/2013r. 

8918/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właści-
cielowi budynku z tytułu niedostarcze-
nia przez Gminę lokalu socjalnego by-
łemu lokatorowi uprawnionemu do 
niego z mocy wyroku sądowego 

8919/12/VI/U - zamówienia wykonania eksper-
tyzy technicznej konstrukcji na-
wierzchni podwórza (stropu garaŜu 
podziemnego) wraz z konstrukcją wy-
rzutni powietrza na dz. nr 873/19 KM 
55 obręb Gdynia wpisanej do rejestru 
zabytków – podwórze kamienicy usy-
tuowanej przy ul. 3 Maja 27/31 

8920/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni 
na rok 2012 
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8921/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni 
na 2012 r. 

8922/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 
2012 rok 

8923/12/VI/M - skorzystania z prawa pierw-
szeństwa kupna nakładów poniesio-
nych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 
9,60 m² zlokalizowanego na placu tar-
gowym –pawilon handlowy nr 321 

8924/12/VI/M - skorzystania z prawa pierw-
szeństwa kupna nakładów poniesio-
nych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 
12,70 m² zlokalizowanego na placu 
targowym –pawilon handlowy nr 145 

8925/12/VI/M - skorzystania z prawa pierw-
szeństwa kupna nakładów poniesio-
nych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 
9,60 m² zlokalizowanego na placu tar-
gowym –pawilon handlowy nr 327 

8926/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej dla zadania 
pn.:„Zagospodarowanie placu przy ul. 
Mickiewicza i Kochanowskiego w 
Gdyni” 

8927/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej tablicy 
zmiennej treści oraz tablicy informacji 
parkingowej realizowanej w ramach 
zadania: „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

8928/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
8683/12/VI/M dotyczącego wykonania 
remontu mieszkania przy ul. Dickmana 
28/3 

8929/12/VI/P - wykonania materiałów promo-
cyjnych 

8930/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na emisję spotu 
promującego imprezę „Mikołaje na mo-
tocyklach” na ekranach LED 

8931/12/VI/P - akceptacji wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na dostawę kwiatów na potrzeby 
UM Gdyni w 2013 r. 

8932/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego w trybie z wolnej ręki tradycyjnej 
zabawy sylwestrowej 

8933/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na publikację re-
klamy promującej imprezę „Mikołaje na 
motocyklach” na ekranach w SKM 

8934/12/VI/P - wykonania aktualizacji spotu 
promującego imprezę „Mikołaje na mo-
tocyklach” 

8935/12/VI/P - reprodukcji zdjęć 
8936/12/VI/P - przygotowania spotu telewizyj-

nego 
8937/12/VI/P - współorganizacji spotkania dla 

gdyńskiej młodzieŜy upamiętniającego 
42. rocznicę wydarzeń Grudnia’70 

8938/12/VI/P - przekazania materiału filmowe-
go na potrzeby spotu telewizyjnego 

8939/12/VI/P - wyraŜenia zgody na przygoto-
wanie i przeprowadzenie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 200.000 EUR 
na publikację lokalnych i ogólnopol-
skich ogłoszeń prasowych UM Gdyni 
w 2013 roku 

8940/12/VI/P - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
wykonania druku wkładki reklamowej 

8941/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
stycznika 

8942/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
boŜonarodzeniowej dekoracji fontanny 

8943/12/VI/O - akceptacji wyników postępo-
wania konkursowego na wsparcie 
utworzenia w 2012 r. nowych miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
sprawowanej w formie Ŝłobka 

8944/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na zakup gene-
ratora powietrza zerowego 

8945/12/VI/R - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego na 
usługi odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych odebranych z 
terenu Gminy Miasta Gdyni z nieru-
chomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy 

8946/12/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 
8100/12/VI/U w sprawie wszczęcia po-
stępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
pn: „Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni 
na odcinku od skrzyŜowania z ul. Chy-
lońską II do skrzyŜowania z ul. Kcyń-
ską 

8947/12/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 5.000.000 EUR na 
wykonanie zadania pn: „Rozbudowa 
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ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od 
skrzyŜowania z ul. Chylońską II do 
skrzyŜowania z ul. Kcyńską 

8948/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wybór wyko-
nawcy zadania pn: „Budowa ogrodze-
nia ochronnego skarpy na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Spokojnej w 
Gdyni” 

8949/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na realizację 
działań promujących miasto z okazji 
konkursu „Gdyński Biznesplan 2013” 

8950/12/VI/M - określenia warunków ustano-
wienia słuŜebności drogowej dla nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Kamrowskiego, oznaczonej ewiden-
cyjnie jako działka nr 252/57; km 38, 
obręb Gdynia 

8951/12/VI/K - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych na opłatę 
notarialną 

2012-12-06: 
 
8952/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do 

umowy nr KB/292/PK/4-w/2012 zawar-
tego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Komendą Wojewódzką Policji w 
Gdańsku w sprawie dofinansowania 
kosztów budowy komisariatu policji w 
roku 2012 

 
______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [303] – 19.12.2012 – radny Marcin Horała – w 

sprawie przejęcia przez miasto na własność te-
renów przy Placu Dworcowym – odpowiedź 
04.01.2013, 

2. [304] – 19.12.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie budowy brakujących zatoczek na przy-
stankach ZKM w ciągu ul. Chabrowej i Jaskół-
czej – odpowiedź 08.01.2013, 

3. [305] – 19.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie nasadzenia drzew w pasie pomię-
dzy dwiema nitkami Obwodnicy Trójmiasta 
przy skrzyŜowaniu z ul. Morską – odpowiedź 
24.12.2012, 

4. [306] – 21.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie środków finansowych przezna-
czonych na realizację Programu Gdynia Ro-
dzinna na lata 2013-2018 w budŜecie miasta na 
rok 2013 – odpowiedź 04.01.2013, 

5. [307] – 21.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie finansowania zadań realizowanych 
w ramach inicjatywy lokalnej – odpowiedź 
07.01.2013. 

6. [308] – 21.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie finansowania przez miasto zadań 

inwestycyjnych w budynkach gminy, które są 
wynajmowane podmiotom prywatnym celem 
prowadzenia działalności gospodarczej - od-
powiedź 08.01.2013. 

7. [309] – 08.01.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie pozbawienia moŜliwości złoŜenia 
wniosku o udostępnienie informacji publicznej 
za pomocą e-PUAPu. 

_________________________________________ 


