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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 42 

15 lutego 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 15.02.13, godz. 11:00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
 
Komisja Sportu – 29 stycznia: 

 
Komisja odbyła posiedzenie tematyczne, poświęcone 
komunikacji rowerowej w mieście.  
Gośćmi komisji byli: Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski – 
pełnomocnik Prezydenta miasta ds. komunikacji rowero-
wej – i Rafał Studziński (ZDiZ, urzędnik rowerowy). 
Dyrektor GOSiR, Marek Łucyk, zaprezentował rowero-
wą politykę miasta. Trwają prace przy ustawianiu stoja-
ków na rowery w róŜnych miejscach Gdyni oraz parkingu 
dla rowerów pod wiatą. Raz w tygodniu, w niedzielę ok. 
11.00, wszyscy chętni spotykają się w GOSiR na wy-
cieczki rowerowe po leśnych ścieŜkach rowerowych. 
Coraz powszechniejsza staje się moda na jeŜdŜenie rowe-
rem równieŜ zimą. 
Rowery są, jak mówił Z. Zmuda-Trzebiatowski, waŜnym 
elementem mobilności aktywnej. Rozbudowa infrastruk-
tury samochodowej to samonapędzająca się pętla, odbie-
rająca przestrzeń ludziom. Miasto jest przede wszystkim 
dla ludzi, nie dla aut. Rowery są jednym z elementów 
przywracania przestrzeni miejskiej człowiekowi. 
Od kwietnia 2012 w mieście pracuje urzędnik rowerowy. 
Jego obszar działania to infrastruktura rowerowa, zaś 
głównym problemem infrastrukturalnym jest brak ciągło-
ści tras rowerowych. Pracujemy w zgodzie z projektem 
unijnym, obejmującym drogi i parkingi. NaleŜy uspoka-
jać ruch w pobliŜu szkół, tras spacerowych. Obecnie 
budowane są drogi rowerowe wzdłuŜ ul. Unruga, Kwiat-
kowskiego, przy estakadzie, ma powstać droga od węzła 
św. Maksymiliana do Redłowskiej, w ul. Chylońskiej od 
Puckiej do Kartuskiej, oraz wzdłuŜ Chwarznieńskiej. 
Przy węzłach integracyjnych powstają parkingi rowero-
we. Podobne parkingi zamierza realizować Gdańsk. 
Drogi rowerowe mają zalecaną nawierzchnię czerwoną, 
gładką, lecz czarna jest o wiele tańsza. ZDiZ ustawił juŜ 
kilkanaście stojaków ze 150 zakupionych, w róŜnych 
punktach miasta. Są to stojaki nowego wzoru, bezpieczne 
dla roweru.  
Omówiono kwestie związane z separowaniem ruchu 
rowerowego od samochodowego i pieszego. W Europie 
funkcjonują róŜne rozwiązania, od wpisywania ścieŜek w 
chodnik po pełną separację. Tam, gdzie nie ma miejsca 
lub potrzeby, nie warto zabierać pieszym chodnika. Poza 
tym rowerzysta na ulicy bardzo uwaŜa, na oddzielnej 
drodze rowerowej juŜ jest mniej ostroŜny. 
Następnie goście odpowiadali na pytania członków komi-
sji, m.in. o moŜliwość zamontowania czerwonych kra-

węŜników wokół czarnej ścieŜki, o ścieŜki w lasach oraz 
o wytyczenie bezpiecznych ścieŜek rowerowych w pobli-
Ŝu szkół, o połączeniu ul. Bosmańskiej z estakadą, o 
trasie pieszo-rowerowej łączącej Babie Doły z ul. Płka 
Dąbka, o ciągłej ścieŜce komunikacyjnej w ul. Morskiej, 
o ścieŜce z Pogórza do Rewy. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-12-27: 
 
9217/12/VI/S - wszczęcia postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na zakup usługi 
asysty technicznej i konserwacji oprogra-
mowania Systemu Otago 

9218/12/VI/S - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na zakup usługi 
asysty technicznej i konserwacji elektro-
nicznego systemu zarządzania dokumen-
tami, sprawami i procesami pracy 

9219/12/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy dzierŜawy gruntu dla potrzeb moni-
toringu wizyjnego miasta – stacja bazowa 

9220/12/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy najmu dla potrzeb monitoringu wi-
zyjnego miasta – stacja bazowa Boh. Sta-
rówki Warszawskiej 

9221/12/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy najmu dla potrzeb monitoringu wi-
zyjnego miasta – kamera 26 

9222/12/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy uŜyczenia dla potrzeb monitoringu 
wizyjnego miasta – kamera 40 ul. 10 Lute-
go 33 

9223/12/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy nr SK/1988/PK/44-w/2009 

9224/12/VI/S - akceptacja wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę, instala-
cję i wdroŜenie platformy elektronicznej do 
obsługi formularzy elektronicznych oraz 
dostawę i wdroŜenie w ramach tej platfor-
my 161 formularzy 

9225/12/VI/P - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb systemu monitoringu wizyjnego 
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9226/12/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji 
przedstawiciela w postępowaniu admini-
stracyjnym meldunkowym i praw jazdy 
oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń ce-
lem ich rozwiązania 

9227/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę papierowych artykułów 
sanitarnych dla UMG 

9228/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę środków czystości dla 
UMG w 2013r 

9229/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012 

9230/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

9231/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

9232/12/VI/M - wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na wykonanie makiety urba-
nistycznej fragmentu miasta Gdyni 

9233/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
promującej konkurs „Gdyński Biznesplan” 

9234/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 42 zlokalizowanego na placu 
targowym 

9235/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk „Memorandum 
Gdyni” 

9236/12/VI/P - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy z KM Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w Gdyni na uŜyczenie pomieszczeń dla po-
trzeb Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Głównego Centrum Oglą-
dowego systemu monitoringu wizyjnego w 
budynku przy ul. Władysława IV 12/14 

9237/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go lokalu uŜytkowego przy ul. Orłowskiej 2 

9238/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9239/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenie przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9240/12/VI/O - udzielenia pełnomocnictwa pani 
Ewie Łowkiel – wiceprezydent m. Gdyni do 
składania oświadczeń woli w imieniu Gmi-
ny Miasta Gdyni w sprawach związanych z 
realizacją projektu „śłobek ofertą dla malu-
cha i rodzica” 

9241/12/VI/O - uniewaŜnienia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicz-
nego na powierzenie realizacji zadania: 
„Pomoc terapeutyczna, psychiatryczna i 

rehabilitacyjna osobom uzaleŜnionym, w 
tym od alkoholu oraz członkom ich rodzin 

9242/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie przez 
gminę Gdynia środków trwałych pani 
Agnieszce Welfle-Pobłockiej prowadzącej 
działalność gospodarczą pod nazwą „Klub 
Maluszka Tup Tup” 

9243/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania z zakresu profi-
laktyki uzaleŜnień: Profilaktyka przez sport 

9244/12/VI/R - zawarcia aneksu do umowy doty-
czącej realizacji pilotaŜowego programu 
„Aktywny samorząd” zawartej pomiędzy 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta 
Gdyni 

9245/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na emisję spotu promują-
cego imprezę sylwestrową na ekranach 
LED 

9246/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na projekt i wydruk zapro-
szeń oraz standów na spotkanie nowo-
roczne 

9247/12/VI/P - wyraŜenia zgody na pokrycie kosz-
tów działalności pełnomocnika prezydenta 
miasta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych 

 
2013-01-02: 

 
9248/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 

przez Radę Dzielnicy Babie Doły przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
lata 2011 – 2014 

9249/13/VI/P - planu finansowego na realizacje 
umowy abonenckiej nr SK/1685/PK/38-
w/2009 usługi GPS Polkomtel dla potrzeb 
MCZK 

9250/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Miedzianej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

9251/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nawigatorów, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9252/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Powstania 
Wielkopolskiego, przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

9253/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemysława 
5/1, przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9254/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemysława 
5/2, przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9255/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemysława 7, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9256/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemysława 7 
a, przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9257/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9258/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9259/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9260/13/VI/K - zawarcia umowy z JPA International 
Biuro Ekonomiczno-Prawne „PROMAR” 
Sp.z o.o. na przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowego Miasta Gdyni 
za 2012 rok 

9261/13/VI/M - wykonania remontu instalacji gazo-
wej i kominów w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Dąbrowskiego 59/2 w Gdyni 

9262/13/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy abonenckiej nr SK/2209/PK/52-
w/2009 usługi GPS Polkomtel dla potrzeb 
MCZK 

9263/13/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy dzierŜawy kanalizacji kablowej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego miasta 

9264/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki „Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o. 

9265/13/VI/P - organizacji przejścia Orszaku Trzech 
Króli 

9266/13/VI/M - zakupu czasu antenowego na pro-
mocję konkursu Gdyński Biznesplan 2013 

9267/13/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2013 r. 

9268/13/VI/S - wyraŜenia zgody na usługę połoŜe-
nia i wymiany taśm antypoślizgowych, pra-
nia wykładzin dywanowych i krzeseł tapice-
rowanych, czyszczenie podłóg wodno-
odpornych i ich zabezpieczenie w UMG w 
2013r 

9269/13/VI/S - przekazania środków finansowych 
na bilety autobusowe do celów słuŜbowych 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

9270/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej 
 

2013-01-08: 
 
9271/13/VI/R - akceptacji aneksu do porozumienia z 

Miastem Sopot dotyczącego objęcia za-
kresem działania Powiatowego Zespołu d/s 
Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni 
terenu Miasta Sopot 

9272/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia nr 1/S-WTZ/2013 z Miastem So-
pot w sprawie pokrywania przez Sopot 
kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu 
uczestniczących w warsztacie terapii zaję-
ciowej znajdującej się w Gdyni 

9273/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 
szkolnej dla Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Gdańsku w celu organizacji Konkursu 
Języka Polskiego dla gimnazjalistów w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni 

9274/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej dla Stowarzyszenia Spo-
łecznej Edukacji Non Stop na prowadzenie 
zajęć z dziećmi ze świetlicy socjoterapeu-
tycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Han-
dlu w Gdyni 

9275/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej, dwóch sal lekcyjnych oraz 
stołówki szkolnej dla uczestników Campu 
Szkoleniowego Fundacji Realu Madryt w 
Szkole Podstawowej Nr 28 w Gdyni 

9276/13/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie usług wy-
ceny nieruchomości na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. (powtórze-
nie części 3 z przetargu nr EZP. 
MN.271.122.2012) 

9277/13/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/1/MGG/1/D/13 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Andrzejem Misiewiczem o ekspozy-
cję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - 
dz.nr 66/3 KM 25 

9278/13/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/2/MGG/2/D/13 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka 
Wiśniewskiego - dz.nr 577/1M 51 

9279/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG 
/3/MGG/3/D/13 pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 
401/122 KM13) 

9280/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/4/MGG/4/D/13 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 
639/65 KM51) 

9281/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/5/MGG/5/D/13 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy ul. Morskiej - dz.nr 
158/19 KM 1 

9282/13/VI/R - powołania „Obserwatorium Gospo-
darczego” w ramach zadań realizowanych 
w projekcie unijnym Bothnian Green Logi-
stic Corridor” 

9283/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek połoŜonych w obrę-
bie projektowanego pasa drogowego ul. 
śurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Cha-
browej do ul. Modrzewiowej 

9284/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
przez Zakład Usługowy „Geomawit” w 
Gdyni usług polegających na powielaniu 
dokumentacji i map 

9285/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 8510/12/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 listopa-
da 2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na 
wszczęcie postępowania o wydanie nieru-
chomości stanowiącej część działki nr 
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810/249 przeciwko GraŜynie i Marianowi 
Janowskim w celu wykonania placu do za-
wracania na ulicy Słonecznej 

9286/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na wspieranie realizacji zadania „spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez 
sportowych w 2013 roku” 

9287/13/VI/S - zmiany zarządzenie w sprawie spra-
wozdań z działalności Prezydenta Miasta 
Gdyni 

9288/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę hostingu oraz udzielenia licencji 
na korzystanie z internetowej aplikacji „iAr-
kusz” 

9289/13/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
9290/13/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do 

umowy dzierŜawy oraz wskazania osób 
upowaŜnionych do jego podpisania 

9291/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników au-
torskiego programu „Jedynka Dzieciom” 
organizowanego przez I Akademickie Li-
ceum Ogólnokształcące w Gdyni 

9292/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów międzyszkolnych 
konkursów: „Baśnie, legendy i tradycje Ka-
szub”, „Hurray! I know English!”, „Make a 
Movie!”, ”Spelling Contest”, organizowa-
nych przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni 

9293/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyŜywienia 
uczestników etapu okręgowego V Olimpia-
dy Wiedzy o Hotelarstwie organizowanej 
przez Zespół Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni 

9294/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
delegacji nauczycieli i uczniów z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz z Ze-
społu Szkół Hotelarsko Gastronomicznych 
w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopol-
skiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjal-
nych 

9295/13/VI/P - organizacji poczęstunku 
9296/13/VI/P - zakupu usług grawertonowych i 

poligraficznych na potrzeby imprez oko-
licznościowych w 2013 roku 

9297/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki –
albumu o Chyloni 

9298/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Małgorzaty Sokołowskiej „Dni bezmięsne. 
Gdynia w latach 1956-1990” 

9299/13/VI/P - dofinansowania wydania publikacji 
Jacka Dworakowskiego „Ludzie kartki pi-
szą… czyli historia na pocztówkach pisa-
na” 

9300/13/VI/O - akceptacji wyników postępowania 
konkursowego na realizację programów 
profilaktycznych w latach 2013 -2015 

9301/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie pie-
czątek imiennych i nagłówkowych na po-
trzeby UMG 

9302/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup flag 
9303/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 

Nr 6/2013 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na świadczeniu usług opie-

kuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni na obszarze działania 
DOPS Nr 2 

9304/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9305/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup dostępu do serwisu SzuKIO 

9306/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni na sztandarze 43. Bazy Lot-
nictwa Morskiego 

9307/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/7/MGG/7/D/13 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 
902/18 KM 70 

9308/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/9/MGG/9/D/13 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 
1031/1 KM 75 

9309/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/6/MGG/6/D/13 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 
1065/387 KM 81 

9310/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/8/MGG/8/D/13 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 
956/168 KM 75 

9311/13/VI/P - wyznaczenia terminu składania 
wniosków na udzielenie dotacji państwowej 
instytucji kultury 

9312/13/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2013 

9313/13/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Gdyni na 2013 rok 

9314/13/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 
2013 rok 

9315/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Przebudowa oświetlenia ul. 
Granatowej w Gdyni” 

9316/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją roboty 
budowlanej pn: „Przebudowa oświetlenia 
ul. Granatowej w Gdyni”. 

9317/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej urządzeń zliczają-
cych miejsca parkingowe instalowanych w 
ramach realizowanego zadania: „Zintegro-
wany System Zarządzania Ruchem TRI-
STAR” 

9318/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej na prze-
budowę sieci elektroenergetycznej wraz z 
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oświetleniem dla nieruchomości połoŜo-
nych przy al. Zwycięstwa 138 w Gdyni 

9319/13/VI/K - zawarcia porozumienia o spłacie 
długu 

9320/13/VI/K - zawarcia porozumienia o spłacie 
długu 

9321/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania 
publicznego przeprowadzanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na usługę sprawowania 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-
cownikami Urzędu Miasta Gdyni 

9322/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na obsługę autorsko-konserwatorską sys-
temu informatycznego „Archiwum – Intra-
netowy System Archiwizacji” 

9323/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług wynajmu pojazdów 
przeznaczonych do transportu osób wraz z 
kierowcą w 2013 r. 

9324/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy 
Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony w drodze 
przetargu 

9325/13/VI/S - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk i wymianę plakatów 
w gablotach przed Centrum Gemini oraz w 
centrum Gdyni 

9326/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie usługi wy-
ceny w celu ustalenia wartości wydatków 
poniesionych na instalację i wyposaŜenie 
w Zespole Hal Targowych w Gdyni” oraz w 
sprawie zatwierdzenia wzoru umowy 

9327/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu miasta na rok 2013 środków na 
realizację umowy nr 32/2008 z 14 lutego 
2008 – najem pomieszczeń od SM „Senior” 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby pla-
cówek NZOZ przy ul. Chwaszczyńskiej 
136/138 

9328/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu miasta na rok 2013 środków na 
realizację umowy nr 012/077/2008 z 1 
sierpnia 2008 – najem pomieszczeń przy 
ul. PodchorąŜych 10 A od WAM Oddział 
Regionalny Gdynia na rzecz PL „ObłuŜe II” 
sp. z o.o. 

9329/13/VI/M - zatwierdzenia planu ogólnego za-
mówień publicznych UM Gdyni na dosta-
wy, usługi i roboty budowlane na rok 2013 

9330/13/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 8529/12/VI/R z 8 listopada 
2012 r 

9331/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie reali-
zacji zadania z zakresu profilaktyki uzaleŜ-
nień: pomoc terapeutyczna, psychiatryczna 
i rehabilitacyjna osobom przeŜywającym 
kryzysy psychiczne oraz członkom ich ro-
dzin, propagowanie idei trzeźwości i pro-
mocji zdrowia psychicznego 

9332/13/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-
towych w kwocie 50.000.000 zł na rachun-
ku lokaty terminowej 

9333/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup obrazów – nagród w finale XIV 
edycji konkursu „Gdynia bez barier” 

9334/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 
1/CS/2010 

9335/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 
usługę mycia okien w budynku urzędu, lo-
kalach poza budynkiem i lokalach rad 
dzielnic oraz dostawcy druków akcyden-
sowych w 2013 r. 

9336/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 20.000 EUR na wykonanie druków 
własnych w 2013 r. 

9337/13/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
UM Gdyni oraz sprostowania pomyłki pi-
sarskiej w zarządzeniu zmieniającym Re-
gulamin organizacyjny UM Gdyni 

9338/13/VI/U - uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie urządzeń w pasach drogowych 

9339/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz 
z karczowaniem pod rozbudowę cmenta-
rza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni 

9340/13/VI/R - skierowania na drogę postępowania 
sądowo-administracyjnego sprawy o roz-
strzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdyni a Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla 
Miasta Gdyni w sprawie pozwolenia na bu-
dowę budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego wraz z infrastrukturą techniczną 
/kanalizacja wodociągowa, sanitarna, 
deszczowa, instalacja energetyczna oraz 
wewnętrzna instalacja gazowa/ na dział-
kach nr 105/27, 106/27, 107/27, 108/27; 
km 87, obręb Gdynia, przy ul. InŜynierskiej 
125 

9341/13/VI/R - zmiany umowy o powierzenia zada-
nia prowadzenia schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni 

9342/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9169/12/VI/P 
z 18 grudnia 2012 roku 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [314] – 29.01.2013 – radny Marcin Horała – w 

sprawie pustostanu przy ul. Chylońskiej 171, 
2. [315] – 29.01.2013 – radny Marcin Horała – w 

sprawie wyników analizy organizacji i bezpie-
czeństwa ruchu na ul. Kartuskiej, na odcinku 
od ul. Morskiej do ul. Raduńskiej 

3. [316] – 29.01.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wysokości rocznego dodatku uzupeł-
niającego dla nauczycieli wypłacanego w try-
bie art. 30 Karty Nauczyciela – odpowiedź 
13.02.2013. 
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4. [317] – 05.02.2013 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie statusu drogi – Estakady Kwiat-
kowskiego 

5. [318] – 06.02.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie opieki nad matkami z 
dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzy-
sowej. 

_________________________________________ 


